
Duette® Gardiner
 Den ultimative guide 





Duette® gardiner og naturen går hånd i hånd. Udover at forbedre og 
kontrollere lysindfaldet er Duette® gardinserien også designet til at 
understøtte et mere bæredygtigt hjem og beskytte vores miljø. Vores 
brede udvalg af farver og designs bidrager samtidig til en fuldendt 
indretning i ethvert rum. Duette® gardiner er den perfekte gardinløsning, 
der kombinerer energieffektivitet med et fuldendt udtryk.

Den ultimative 
guide til Duette® 
Gardiner



Kvalitet og innovation
Det kan godt være, vi gør brug af avancerede teknikker til produktionen af Duette® gardiner, 
men vores værdier er gammeldags. Alle vores gardiner er eksempelvis designet til at passe 
nøjagtigt til dine krav, og vi sørger altid for, du kan vælge mellem hundredvis af væv, designs 
og farver, så du kan finde den kombination, der passer bedst til dig. Det er kombinationen 
af detaljer og kvalitetsmaterialer, der holder dine Luxaflex® Duette® gardiner smukke og 
funktionsdygtige mange år frem.



Ser godt ud...
Duette® gardiner har altid været et populært valg for dem, der elsker et 
elegant design i deres hjem. Vores nye udvidede sortiment har endnu flere 
muligheder for dig, der vil skabe et personligt hjem, der passer præcis til 
din stil.



Perfekt til fremtiden
Vores nye Duette® gardinkollektion indeholder en bred vifte af smukke væv i legende 
mønstre og farver, såsom vores nye Batiste Crushing-design, der skaber et perfekt 
blikfang i rummet. Du kan også vælge en mere afdæmpet tekstur og et naturligt 
udseende med vores nye Bamboo-design, der passer til enhver indretningsstil med 
et afdæmpet og sofistikeret look.



 Friskt og nyt look
Uanset din stil, vil vores udvalg af væv hjælpe med at styre dit lys på 
smukkeste vis via et udvalg af transparente og tætte vævskvaliteter, så du 
kan vælge det som passer bedst til hvert enkelt rum i hjemmet. Duette® 
gardiner er designet, så de passer til næsten alle typer af vinduer og former, 
lige fra det mindste vindue til de store glasskydedøre.

Vores nye kollektion har masser af unikke designmuligheder med nye 
skønne udtryk såsom ”Ombre”-designet med en blød hvid farve foroven, 
der gradvist fader over i en blød grøn tone. Du kan også lege med en 
kombination af designvæv og ensfarvede væv i samme rum, hvilket 
resulterer i et nyt og legende look. 



Det hele ligger 
i detaljerne
Søger du et strømlinet look, tilbyder vi seks skinnefarver, der 
komplementerer dit valgte Duette® væv. Vi matcher væv og 
skinner for dig, men du kan også vælge en anden nuance, hvis 
du har andre ønsker.

Det handler om 
det ydre
Vores mission er, at dit hjem skal se godt ud fra alle vinkler. Vælg en 
almindelig hvid ensartet bagside til dine Duette® gardiner (uanset 
deres indvendige farve) i vores Duette® DuoTone kollektion. Vil du 
være lidt mere dristig med hensyn til det ydre, kan du vælge Duette® 
FullTone, som giver dig den samme farvetone på både for- og bagside 
af gardinet.



De rigtige 
proportioner
De rette proportioner i et rum er nøglen til en vellykket 
indretning, og derfor kommer vores Duette® gardiner 
i en række forskellige bredder, der passer ind i netop 
dit hjem.

Duette® gardiner 25 mm passer til 
små eller mellemstore vinduer og 
døre.

Duette® gardiner 32 mm er perfekt 
til mellemstore og store vinduer.

Duette® gardiner 64 mm er bedst 
til meget store vinduer eller 
skydedøre.



...Det føles godt
Energieffektivitet er kernen i den succes, vi har opnået med Duette® gardiner. Vi 
er stolte af, at vores nyeste sortiment tilbyder dig en endnu bedre isoleringsevne, 
med tekstiler der har en fremragende A++-klassificering. Selv med termoruder 
kan en bolig miste op til 50% af sin varme gennem vinduer og døre. Ved at 
vælge Duette® gardiner kan du isolere dit hjem hele året rundt og holde dig 
varm om vinteren og kølig om sommeren.

Vores mest 
energieffektive 
design
Duette® Architella® gardiner er konstrueret med et unikt celle-i-celle design, 
som reducerer solens varmeeffekt i et rum, og derved reducerer behovet for fx 
aircondition-systemer og dermed dit energiforbrug. Når temperaturen falder, 
holder cellerne varmen inde i rummet, hvilket reducerer varmeudgifterne med 
op til 46%; det er både bedre for pengepungen og planeten. Vores Duette® 
Architella® gardiner fås i størrelserne 32 mm og 64 mm.



...Lyder godt
Et vellykket design kan berolige sanserne på usynlig vis. Vinduer 
og gulve kan hurtigt bevirke, at et rum virker både koldt eller 
støjende, da lyden ikke absorberes af de hårde overflader. 
Følelsen af fred og ro er en luksus, vi alle elsker. Duette® gardiner 
kan hjælpe med en bedre akustik, og de reducerer effekten 
af den omgivende støj fra hårde overflader i hjemmet med op  
til 60%.

...Gør det godt
Duette® gardiner hjælper med at gøre dit hjem mere energieffektivt, 
men vi ønsker også, at vores produkter får dig til føle dig tilpas, så du 
får ro i sindet. Derfor har vi forpligtet os til at designe produkter med 
bæredygtige teknikker og materialer. Vores nye Duette® Eternity-
serie er fremstillet med 40% genanvendt polyestermateriale, og 
vores nye Bamboo-serie indeholder 25% naturlige bambusfibre fra 
bæredygtige plantager.



Flere løsninger 
til din boligstil
Vi er stolte af alsidigheden i Duette® gardiner, der tilbyder mange 
fleksible løsninger, der kan løse flere af hverdagens problemstillinger. 
Måske har dine vinduer en usædvanlig form, måske har du ekstra 
små eller ekstra store og brede vinduer, eller måske skal dine Duette® 
gardiner tilpasses boligens skydedøre. Duette® er skabt til innovative 
løsninger til din bolig.



Hvert hjem 
er unikt
Vi forstår at hvert hjem har sit unikke indretning. 
Derfor tilbyder vi et stort udvalg af løsninger så 
lysstyring og privatliv kan fungere perfekt – og på 
fleksible måder så du har noget til enhver lejlighed. 



Ingen dage 
ligner hinanden: 
Dag & Nat
Kombiner to væv i ét gardin. Dag & Nat er en gardinmodel, der er 
designet til, du kan få det hele i ét gardin. Til en god nats søvn og 
til den private sfære i dagtimerne. Kombinér et transparent væv og 
et mørklæggende væv – i præcis de farver og designs du ønsker - 
valget er dit.



TruFit® kræver 
ingen boring 
eller montering
TruFit® systemet er så enkelt og effektivt, at Duette® gardiner kan 
monteres på glas uden boring, hvilket gør det til en ideel løsning til døre, 
vinduer der åbner indad og udestuer.

Det ensartede look  
er nøglen
Dine behov for afskærmning varierer formentligt på tværs af rummene. Derfor tilbyder vi dig tre 
grader af tæthed i vævene; transparent, tæt og mørklæggende, der alle tilgængelige i samme 
nuance, så dine Duette® gardiner har et sammenhængende look på tværs af rummene, selvom 
du ønsker forskellig afskærmningsgrad.

Transparent Semi-transparent Mørklæggende (RD)



Tag 
kontrollen
Hos Luxaflex® er børnenes sikkerhed en høj prioritet, og 
vi er markedsførende, når det kommer til at gøre dit hjem 
mere sikkert for børn og kæledyr. Udviklingen af børnesikre 
produkter er en integreret del af vores designfilosofi.

Fra trådløse alternativer til fuldt motoriserede systemer – 
Luxaflex® tilbyder mange innovative betjeningssystemer, 
der er designet med sikkerhed, komfort og æstetik i 
tankerne. Vi bruger tid på at tænke over, hvordan vi kan 
forbedre dit hjem. En stor del af processen er at overveje, 
hvordan dit hverdagsliv kan blive bekymringsfrit via en 
række løsninger. 



PowerView® 
Motorisering
Som et naturligt led i den smarte revolution for gardinløsninger 
i hjemmet kan vores PowerView® system betjenes ved hjælp af 
appen på din smartphone, tablet eller ved hjælp af vores Pebble® 
fjernbetjening. Dine gardiner kan også programmeres til at vække 
dig forsigtigt om morgenen i takt med solopgangen, ligesom du 
kan skabe hyggelige omgivelser, når du kommer hjem.



SmartCord®
En anden markedsinnovation er SmartCord®, der fungerer 
med en udtrækkelig snor, der holder sig konstant kort, 
og derved ikke forstyrrer looket, frister små hænder eller 
nysgerrige kæledyr.

LiteRise®
Dette er drøm for minimalisten. Vores trådløse LiteRise® 
system betjenes nemt ved at skubbe eller trække let på 
underlisten. Uden støj og med en ren enkelhed.



Problemfri installation
Slap af og lad eksperterne hos Luxaflex® gøre, hvad de er bedst 
til. Du er altid dækket af vores garanti.

Lad os tage en snak
Sammen med vores lokale fageksperter kan du få inspiration 
til dine vinduer og stifte bekendtskab med de produkter og 
materialer, der falder i netop din smag.

Hjemmekonsultation
Vi tager de rigtige mål, vurderer din belysning og sørger for, at alt 
er perfekt designet til dit hjem.

Håndværksgaranti
Dine skræddersyede Duette® gardiner vil blive håndlavet med 
omhu og med sans for detaljerne af vores dygtige håndværkere.

Fra start til slut – en perfekt finish
Vi ønsker, du får stor gavn af dine Luxaflex® gardiner, men vi ønsker også, at du nyder hele processen, lige fra den første konsultation til det 
færdige resultat. Vores eksperter hjælper dig med at vælge materialer, tilbyder dig opmålinger og klarer samtidig installationen. Besøg et 
Luxaflex® showroom, så du kan skabe de perfekte gardinløsninger i dit hjem.



Silhouette®
En verden af stemningsfulde lysindfald.

Twist®
Smukke transparente striber. Uendelig 
fleksibilitet.

Duette®
Smukke rammer om et godt indeklima.

Persienner
Kontroller lyset med klassisk design.

Træpersienner
Byd naturens skønhed og varme 
indenfor.

Facette®
Bløde, stilfulde væv til raffinerede 
lysindfald.

Plisségardiner
Enkle udtryk med utallige muligheder.

Rullegardiner
Stilrent med personligt præg.

Luxaflex® produkter

Lamelgardiner
Enkel elegance til store vinduer.

Stofgardiner
Blød indramning af vinduerne.

Liftgardiner
Fine detaljer til smukke hjem.
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Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design. 
Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 
motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som 
fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet 
og med fem års garanti.

The Art of Window Styling


