Allmänna råd.
Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna
om riskerna med löst hängande linor, snoddar samt
ögleformade kedjor och linor-de kan utgöra faror för
små barn.
Dessa riktlinjer ska alltid följas.
- Små barn kan strypas av öglor bildade av
draglinor, band och inre linor som används för att
manövrera produkten.De kan även råka vira linor runt
halsen.
- För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig
ska linorna hållas utom räckhåll för små barn.
- Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort
från solskyddens linor.
- Knyt inte ihop linorna.
- Kontrollera att linorna inte trasslar ihop sig och
bildar en ögla.
- Installera och använd säkerhetsanordningar enligt
installationsanvisningarna på produkterna för att
minska olycksrisken.

Besök gärna Duette´s websida för mer information eller vänd
dig till din lokala återförsäljare av Nordic-Light för råd kring
den bästa lösningen för ditt hem.
DEN ELEGANTA GARDINEN MED KLIMATKONTROLL
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EN BARNSÄKER PRODUKT

Duettegardiner förbättrar betydligt och mätbart ljudnivån i rummet

Barnsäkra solskydd är mycket viktigt för oss

Duette kan med fördel monteras i alla miljöer där ljudet är viktigt.
Den unika dubbla väven absorberar ljud från omgivningen om det så är i
hemmet, på kontoret, i en sjukhusmiljö eller i en matsal. Betong, glas
och metall är moderna material, men de kan ofta påverka ljudet negativt.

Vi har tagit fram ett brett sortiment av solskydd som ska
minska risken för olyckshändelser-alltifrån solskydd utan linor till
motoriserade solskydd. Vi fortsätter att ta fram nya produkter
som är utvecklade med fokus på säkerhet.
Hunter Douglas har åtagit sig att följa den europeiska standarden EN 13120 (Invändiga solskydd-Funktions-och säkerhetskrav) som ett minimikrav på säkerhet. Läs mer om alla säkerhetsfunktioner hos våra produkter på:
www.duette.se

Då är Duettegardinen en bra lösning för att minska eko och skrammel
till en bra nivå.
Dessutom är Duette till skillnad mot andra ljuddämpande metoder ett
mycket vackert komplement till inredningen.

* Fraunhofer IBP studie S
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FAKTA

DYGNET RUNT

Synlighet och funktion

Fakta

Naturligt dagljus sprids vackert av Duette´s dubbla
lager väv. Olika kvaliteter väv finns för olika grader av
ljusgenomsläpp.

Design
Duette Fixé är assymmetrisk, med rakare
baksida för att garantera stabilare veck.
Duette Classic har symmetriska celler.

- Underhållsfri teknik.
- Beprövade hårdvarusystem.
- Bred urval av färger
- Inga synliga linor eller hål som skapar ströljus.
- Duette går att tvätta (alla vävare utan de mörkläggande)

Yta
Reflekterande vit baksida för enhetligt
intryck,för både ljusfiltrerande och mörkläggande väv.
Mått
Levereras alltid måttbeställt och skräddarsytt.

Duette på dagen

Duette på natten

Ljuskontroll
Ljusfilterande eller ljusdämpande väv.

Ljuskontroll
Ljusdämpande eller mörkläggande väv.

Klimatsmart
Isolerande luftfickor sparar kylaggregat.

Tät
Inga hål för linor som släpper igenom ströljus.

Diffuserande
Dubbel väv filtrerar fram behagligt ljus.

Flamskydd
Ytbehandling som tillval.

Stabil
Håller formen vid temperaturer upp till 80 C.

Flexibel och tålig
Anpassas till udda former, fuktbeständig.

-Den eleganta gardinen med klimatkontroll
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SOMMARDAG
Duette´s dubbla väv har flera fördelar:
- Upp till 50% mindre värmeförlust genom
fönstret.
- Osynlig värmereflekterande ytbehandling.
- Diffuserande solskydd och insynsskydd.
- Inget störande ströljus eftersom linorna
löper inuti den dubbla väven.

®

VINTERNATT
Duette´s konstruktion har unika isolerande
egenskaper:

FORM OCH FUNKTION
Duette är inte bara vacker, vävens jämna och skarpa veck beror på en
unik formstabilitet som varit världsledande i 25 år.
Välj mellan väv som filtrerar och dämpar ljus vackert eller är helt mörkläggande
för exempelvis sovrum eller TV-rum.
Du kan också välja Duette för dess unika, isolerande förmåga som hindrar
kyla och värme att strömma genom dina fönster.
Duette är världsledande även på denna funktion - väven reducerar upp till
50% av fönstrets värmeledande förmåga.

FORM OCH FUNKTION
Den eleganta gardinen med klimatkontroll
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*Testat av :

FRAUNHOFER IBP

Fönsterna är hål i husets skal, mycket sämre isolerande än
väggarna och taket. Det är därför här som mest värme strömmar in
om sommaren och kyla på vintern.
Duette hjälper till att isolera ungefär som ett energiglasfönster
med inkapslad luft inuti den dubbla väven och reflekterande ytbehandling.

- Isolerar mot värmegenomstrålning.
- Isolerar mot kallras.

