D UP L IGA RDI N ER
Dupligardiner er en lekker og elegant form for solskjerming. De er laget med en dobbeltsidig tekstil
uten synlige snorhull. Dette gir optimale lysdempende, isolerende og akustiske fordeler i rommet. De
har et moderne utseende som komplimenterer både hjem og næringslokaler. Med dupligardiner får du
maksimal solskjerming uten å miste utsikten.

D UP L IGARDI N ER

Dobbelsidig duk uten snorhull

Min bredde		

se tekstilen og systemet

Maks bredde 		

se tekstilen og systemet

Lamellbredder

25 mm, 32 mm og 64 mm

Egenskaper
Dupli består av to lag med tekstiler som sammen danner et bikubemønster, noe som gir
overraskende mange fordeler. I tillegg til de vanlige fordelene som følger med på alle solskjermingskjøp – beskyttelse mot falming av gulv og
møbler, begrensing av innsyn, temperaturregulering, dekorativ verdi osv. – har dupligardiner et sett
med unike egenskaper som skiller dem fra andre
solskjermingsprodukter.
Isolering
Isoleringsevnen til dupli er på et helt eget nivå
enn annen solskjerming. Det er pga luftlommene som skapes mellom de to lagene av tekstilene. Isolasjonen funker begge veier. Er det varmt
ute, sørger dupli for å holde temperaturen nede
innendørs, men blir det kaldt ute, hindrer dupligardinene at for mye varme forsvinner ut gjennom vinduene. Vi tilpasser gardinene på millimetermål, slik at du kan få helt tett solskjerming.
Det er viktig for å få best mulig effekt.

Betjeningsgrep

Akustikk
Akustikk er en stadig større utfordring i husene
som bygges i dag. Det samme doble laget som
isolerer godt mot både varme og kulde, forbedrer også lydkvaliteten i hjemmet betraktelig.
Både de akustiske og isolerende egenskapene
til dupli varierer etter hvilken tekstil du velger. Vi
har et stort utvalg av unik design, satt sammen
av trendteamet vårt, som stadig jobber med
trender og design.
Systemløsninger
Dupligardiner er veldig fleksible. Vi spesialtilpasser etter mål, om det er skråvinduer eller vippe-

Smarte systemmuligheter, også for
våtrom

Profilfarger - Tillegg i prisen for børstet aluminium.
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Hvit
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Sort

2

Beige / Off-White

Børstet aluminium naturell

Børstet aluminium champagne
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Komponenter og profiler
Komponentene og profilene leveres i en farge
som matcher tekstilen. Det er angitt på tekstilprøvene hvilken farge som leveres som standard, men du kan også velge en annen farge.
Dette må beskrives ved bestilling.
Kolleksjonen
Kolleksjonen inneholder mer enn 100 tekstiler
i ulike farger og nyanser – med unike teksturer og trykk. Flere av tekstilene har egenskaper
som; flammehemmende, støvavvisende, energibesparende, solreflekterende, lysfiltrerende.
I tillegg har vi fuktavvisende tekstiler som gjør
dem velegnet til bad og kjøkken.
•

Dupligardiner er vedlig godt egnet til store
vinduer

• Dupligardiner fås i lystranspansmiterende,
men også mørkleggende tekstiler.
•

Dupligardin forbedrer akustikken i et rom

•

Tekstiler med hvit bakside er varmeavvisende.

•

Snorer og snorhull i tekstilen er skjult.

•

Dobbelt bikubemønster filtrerer UV-lyset

•

Kommer med El-betjening - bryter, fjern

opp til 60 %.

enda bedre og har høyere isoleringsegenskap
kontroll og app-styring.

Systemløsninger - de mest populære
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Antracit

Alu. / Sølv

vinduer. Vi har opp til 30 forskjellige systemer.
De to vanligste er Standard AO10 og fri parkering BB24. Standard AO10 festes i toppen av
vinduet og brukes ved å dra i snoren. Fri parkering BB24 har små fester oppe og nede i vinduet
og kan dras nedenifra og opp eller ovenifra og
ned ved hjelp av betjeningsgrep.

Standard AO10

Fri parkering BB24

AO20

7
Smartcord AU10

Smartcord AU20

Parkeringshøyde Dupligardiner, Standardsystemet AO10 (minus ca 10% v/32 mm)
Duplihøyde, cm					

El-betjening

Fyller i oppheist posisjon, cm				

		

100

150

200

260

5,5

6,7

7,9

9,1

