Luxaflex ® Duo Blinds
Een perfecte combinatie van sfeer en functionaliteit
in één product

4389/1698

Simpel maar geniaal
De producten van Luxaflex® zijn van hoge kwaliteit en voor een groot aantal
toepassingen geschikt. Innovatie staat al vele jaren hoog in ons vaandel. Soms is een
simpel idee geniaal: door twee bestaande Luxaflex® producten te combineren ontstaan
unieke nieuwe mogelijkheden.
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Duo Blinds

4389/1698

Uw persoonlijke situatie is ons uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de Duo Blind. Soms wilt
u een functioneel product en op een ander moment juist een fraaie decoratieve zonwering.
Een omvangrijke collectie stoffen om uit te kiezen maakt dat al uw raamdecoratie wensen in
vervulling kunnen gaan. Denk aan combinaties als verduistering/transparantie, functioneel/decoratief
of comfort/bruikbaarheid.
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Duo Blind draagt bij aan het milieu
Bij gebruik van zonwering is een besparing op de energierekening mogelijk. Dat kan op verschillende
manieren. In de zomer kan de opwarming binnen worden beperkt, waardoor minder koeling nodig is.
’s Winters levert de zon warmte, wat minder verwarming van de ruimte nodig maakt. Ook hebben
we raambekleding met een extra isolerende werking: Duette® Shades. Het milieu vaart daar wel bij.
Nog een ander voordeel van zonwering: de relatief lage prijs.

Combinatie van drie Luxaflex® collecties
Bij de samenstelling van uw Luxaflex® Duo Blind vormt de collectie Luxaflex® Rolgordijnen de basis.
Het rolgordijn wordt altijd het dichtst bij het raam geplaatst. Voor de raamdecoratie die naar uw
interieur is gericht, kunt u vervolgens kiezen uit Luxaflex® Plissé Shades, Luxaflex® Duette® Shades of
wederom een Luxaflex® Rolgordijn. Volop variatie mogelijk met de ruime hoeveelheid kleuren en
transparanties in stoffen van de diverse collecties.
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De Luxaflex® Duo Blind is zeer gemakkelijk te plaatsen en vraagt minder ruimte dan twee afzonderlijke
producten. Opgetrokken zitten ze samen beschermd in een mooi vormgegeven cassette.
De bediening is afzonderlijk. Hierdoor is er keuze tussen filteren of blokkeren van daglicht, zonwering
of vrij uitzicht.

Enkele voordelen op een rijtje:
• Elegant vormgegeven cassette, zowel in wit als in aluminium leverbaar.
• Soepele bediening, ook van grotere producten.
• Toepassing van unieke Luxaflex® Duette® Shades zorgt voor uitstekende isolatie en besparing van
energie.
• Sterk, vochtbestendig en gemakkelijk te onderhouden.
• Brede maatvoering mogelijk.
• Eenvoudige plaatsing door middel van universele steun, voor zowel plafond- als wandmontage.
• Zijgeleiding met dubbel of enkel kanaal mogelijk bij één of twee rolgordijnen.
• Zijgeleiding voor plaatsing op-de-dag (op het kozijn) en in-de-dag (in het kozijn) mogelijk.
• Door de vlakke achterzijde van de zijgeleidingsprofielen kunnen deze geplakt worden.
• Een veermotor voor gelijkmatig oprollen is optioneel leverbaar.
• Rolgordijn uitvoerbaar met elektromotor voor optimaal bedieningsgemak.
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Brede keuze voor elk raam
Om de keuze zo breed mogelijk te maken, staat voor Duo Blind de volledige collectie Luxaflex®
Rolgordijnen ter beschikking, in combinatie met Luxaflex® Plissé Shades 20 mm of de Luxaflex®
Duette® Shades 25 en 32 mm.

Elegant design
De elegant vormgegeven cassette voor de raambekleding is leverbaar in wit en aluminium. Alle
bijbehorende onderdelen zijn in kleur afgestemd op de cassette.

Montagegemak
De speciaal ontwikkelde steun kan bevestigd worden aan zowel het plafond als de wand. De cassette,
met twee producten daarin, wordt in één keer in de steunen geklikt. Tevens is zijgeleiding leverbaar
voor plaatsing zowel op als in het kozijn.

Stofbehandeling
Verschillende stofbehandelingen voegen speciale eigenschappen toe aan de stoffen.
Zo beschermt DustBlock™ tegen droog vuil en maakt de stof bestand tegen vloeistoffen op water- en
oliebasis. Topar® zorgt voor een zeer goede warmtereflectie en maakt de stof bestand tegen
insectenvuil en glasreinigers. Tevens geeft het een fraai, licht glanzend effect. Topar® Plus is een
combinatie van DustBlock™ en Topar®. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook vlamvertragende stoffen
in de collecties.
Voorste product zichtbaar.

4511/1589
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Bedieningsmogelijkheden
De twee producten in de Duo Blind zijn vanzelfsprekend beide handmatig te bedienen, maar het is
ook mogelijk daarin combinaties te kiezen, bijvoorbeeld één raambekleding centraal-elektrisch en de
andere lokaal handmatig. In onderstaand schema worden de diverse modellen aangegeven met een
typenummer. Laat u zich informeren over de vele mogelijkheden.

Plissé/Duette® A0 20
(bottom-up/top-down koordrem)

Plissé/Duette® BB 10
(spankabels top-down handgreep)

Rolgordijn elektrisch

Rolgordijn Softraise (handgreep)

233

Rolgordijn Softraise (koord)
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237

238

244

Rolgordijn Softraise (handgreep)

Rolgordijn elektrisch

Rolgordijn Softraise (koord)

211

Plissé/Duette® A0 10
(top-down koordrem)

Achterste product

Rolgordijn kettingbediening

Voorste product
Rolgordijn kettingbediening
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Voorste product met een deel van achterste product
zichtbaar.
4511/1589
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Achterste product met een gedeelte van voorste product
zichtbaar.
4511/1589
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Met Luxaflex® Window Styling kiest u voor een uniek kwaliteitsproduct, waarop u vijf jaar garantie
krijgt. Het omvat een breed assortiment mooie en sfeervolle Window Styling mogelijkheden, waarbij
u een ruime keus heeft wat betreft materialen, kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en
bedieningsopties. Uw dealer zorgt ervoor dat uw Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen
worden gemaakt en vervolgens snel en betrouwbaar bij u worden afgeleverd.

Designed by Luxaflex . Inspired by you.
®

Facette ® Shades

Gordijnjaloezieën

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Elegante eenvoud voor grote ramen

Roman Shades

Rolgordijnen

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Silhouette ® Shades

Horizontale Jaloezieën

Sfeervol door zacht gefilterd licht

Een design klassieker die licht en privacy regelt

Houten Jaloezieën

Plissé Shades

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Decoratief voor elke raamvorm

Duette ® Shades

Japanese Design Collection

Perfecte regeling van warmte en licht,
het hele jaar door

Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

voor meer informatie: www.luxaflex.com
Alle rechten voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen,
uitvoeringen, kleuren, etc., zijn ook zonder aankondiging voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend.
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2008.

