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•	USPOŘÍ	AŽ	12%	ENERGIE	NA	VYTÁPĚNÍ

•	SNÍŽÍ	PRŮNIK	TEPLA	OKENNÍ	TABULÍ	AŽ	O	78%

•	 		ZPŘÍJEMNÍ	AKUSTIKU	MÍSTNOSTI	POCITOVĚ	I	MĚŘITELNĚ

TROJNÁSOBNÝ 
ÚČINEK



Příjemné klima v místnosti i v těch nejteplejších

letních dnech -  DUETTE® -  to je to správné řešení. 

Díky promyšlené konstrukci klimatických zón 

chrání DUETTE® interiér před úpěnlivými

slunečními paprsky a redukuje prostup tepla

okenní tabulí až o 78%.

A v zimě uspoří tyto klimatické zóny DUETTE® až

12% nákladů na vytápění. To jsou údaje, které

potvrdili I ve zkušebních laboratořích  

„Fraunhofer IBP“.

* IBP-Berichte ESB-004/2011 HOKI & S 10349

TROJNÁSOBNÝ 
ÚČINEK

DOMÁCÍ	SLUNEČNÍ	A	POHLEDOVÁ	 
OCHRANA	V	NEJLEPŠÍ	KVALITĚ	–	
OHODNOCENÁ	„FRAUNHOFER	IBP“

*s atesty z laboratoří  

  FRAUNHOFER IBP

DUETTE® rovněž zpříjemní pocitově akustiku

místnosti. Účinky vlivu DUETTE® na akustiku

místnosti jsou i měřitelné.Zvláště v těch

interiérech, kde je velkou měrou použit

materiál jako např. sklo, beton, keramika a

kov, působí nasazení DUETTE® pozitivně na

zlepšení akustiky interiéru. Nepříjemné

ozvěny a pocity „akustické prázdnoty“

umístěním DUETTE® jsou minimalizovány na

únosnou mez. To potvrzují i studie laboratoří

„Fraunhofer IBP“



OCHRÁNÍ	PŘED	SLUNEČNÍMI	PAPRSKY!
Slunce je kouzelníkem, který nám dává životodárné teplo. 

Nesmí ho ale být ani mnoho, ani málo. To právě umí zajistit

DUETTE®.

DUETTE®	-	NEJKRÁSNĚJŠÍ	SLUNEČNÍ	OCHRANA
•  udrží vtíravé paprsky slunce před oknem

•  ochrání nábytek a interiér před poškozením

•  nedá slunci šanci, aby nábytek, podlaha i koberec vybledly

•  zpříjemní akustiku a reguluje světlo v interiéru

V	LETNÍCH	MĚ	SÍCÍCH	AŽ	O	78%	 
MÉNĚ	TEPLA	PROSTOUPÍ	SKLENĚNÝMI	 
TABULEMI	OKNA

* Fraunhofer IBP Studie ESB-004/2011 HOKI



SOUKROMÍ	ZŮSTANE	NEDOTČENO
DUETTE® chrání před zvědavými pohledy

a ochrání Vaše soukromí.

•  soukromá atmosféra Vašeho bytu zajištěna

•  ochrana před zvídavými pohledy zvenčí

•   zkvalitnění úrovně bydlení

V	ZIMĚ	SNÍŽÍ	O	VÍCE	JAK	46%	TEPELNÉ	
ZTRÁTY	ČÍMŽ	SE	DOCÍLI	TÉMĚŘ	AŽ	12%	
ÚSPORA	NÁKLADŮ	NA	VYTÁPĚNÍ

* Fraunhofer IBP Studie ESB-004/2011 HOKI * Fraunhofer IBP Studie ESB-004/2011 HOKI



Je jedno, kde DUETTE® použijete, jestli v

interiéru Vašeho obývacího pokoje,kanceláři,

školní třídě, lékařské ordinaci, nebo v jídelně.

Všude tam zaznamenáte jeho příjemný

účinek na zjemnění akustiky místnosti. 

 

Dnešní moderní architektura, která přináší do

interiérů technické prvky jako sklo, beton, kov atd. 

zaznamenává nepříjemný jev „akustické prázdnosti“ 

takovýchto interiérů. 

DUETTE® pak dopady ozvěn a halových efektů sníží a 

interiér z pohledu akustiky zpříjemní.

DUETTE®	ZLEPŠÍ	AKUSTIKU	INTERIÉRU	
POCITOVĚ	I	MĚŘITELNĚ.

* Fraunhofer IBP Bericht  S10349



PERFEKTNÍ	ŘEŠENÍ	PRO	KAŽDOU	FORMU	OKNA
Mimořádné formy okna v zimních zahradách a štítech domů, 

trojúhelníková okna, oblouková, nebo trapézová okna, to 

vše DUETTE® zvládá zastínit s bravurností stejnou jako u oken 

klasických tvarů. Systém se upíná na rám okna, do zasklívací 

lišty hliníkových, nebo plastových oken, na stěnu, strop, 

nebo do výklenku.

DUETTE®	PŘINÁŠÍ	VYSOKOU	KVALITU	A	UŽITNOU	HODNO-

TU	DO	VAŠEHO	INTERIÉRU,	DO	VAŠÍ	OKENNÍ	DEKORACE.	

ZAJISTÍ	VÁM	DLOUHODOBOU	SPOKOJENOST	Z	DOBRÉHO	

ROZHODNUTÍ.

MNOHOSTRANNOST,	TO	JE	ARGUMENT,	KTERÝM
VÁS	CHCE	DUETTE®	PŘESVĚDČIT. 
Vašim představám a přáním neklade DUETTE® žádné bariéry. 

Zkombinujte si dvě různé látky a kvality do jedné soupravy 

„den a noc“. Rozhodněte se pro barevně výrazné látky,

nebo pro jemné desénové vzory, které interiér nejen zastíní 

a ochrání proti slunečním paprskům a zvědavým pohledům, 

ale které interiéru dodají zvláštní osobitou atmosféru a

lehce jej „barevně naladí“. Pro veřejné prostory a dětské 

pokoje máme látky se zvýšeným stupněm požární odolnosti.

To vše dokáže DUETTE® !

VYCHUTNEJTE	SI	PŘÍJEMNÝ	POCIT	Z	JEDNODUCHOSTI

zastiňovacíprůsvitný zatemňovací

* Fraunhofer IBP Bericht  S10349



Váš DUETTE® obchodník ve Vašem okolí: 

10 DŮVODŮ, PROČ SE ROZHODNOUT PRO
DUETTE® S KLIMATICKÝMI ZÓNAMI

Pěkná okenní dekorace, ochrana před únikem tepla, zajištění tepel-
né a akustické pohody – to vše najednou dokáže pouze DUETTE®.
Právě proto je DUETTE® tím pravým prvkem pro okenní dekoraci a 
sluneční ochranu. Kvalitní zpracování, výběr mnoha druhů odstínů 
a designů látek, jakož i schopnost řešit zastínění okna jakéhokoli 
tvaru, to jsou ty správné argumenty, kterými Vás chce DUETTE® 
přesvědčit. Zde je těch slíbených 10 důvodů.

OPTIKA A FUNKČNOST
•  zvláště účinná „filtrace“ slunečních a tepelných paprsků při jejich 

průchodu dvojitou strukturou plisé DUETTE®
•  pravidelná forma řasení i u oken větších rozměrů
•  žádné průniky světelných paprsků otvory pro vodící lanka soup-

ravy
•   velký výběr látek v aktuálních barvách, rozdílných kvalitách, de-

signech a možnost výběru z látek se zvýšenou požární odolností 
(DIN 4102B1)

POHLEDOVÁ OCHRANA A OCHRANA PŘED
PRUDKÝMI SLUNEČNÍMI PAPRSKY
•  látky s různou světelnou prostupností pro každý interiér od 

zastiňovacích až po zatemňovací

OCHRANA PŘED ÚNIKEM TEPLA 
•   v zimě dokáže DUETTE® omezit únik tepla přes okenní tabuli až o 

46%. Tato schopnost přinese úsporu nákladů na topení až 12%

OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM INTERIÉRU 
•  DUETTE® je ideální ochranou před palčivými slunečními paprsky. 

Jeho schopnost zamezit vstupu až 78% tepelného záření do 
místnosti zpříjemní pohodu v interiéru, ale přispěje i k úsporám 
energií tam, kde se používají klimatizace a ventilátory

AKUSTICKÁ POHODA
•  díky konstrukci DUETTE® plisé látky dochází k pocitovému i 

měřitelnému zkvalitnění akustické pohody interiéru

TECHNIKA
•  použitá technologie konstrukce DUETTE® umožňuje použití plisé 

ve všech formách oken. Mnohostranné ovládání nezná žádnou 
barieru použití

•  jedním z optimálních řešení pro dosažení dokonalé sluneční a 
zároveň pohledové ochrany je použití DUETTE® v systému „den 
a noc“. Spojení dvou různých látek do jednoho systému umožní 
dokonalé využití možností DUETTE®

www.duette.de
www.duette.at
www.duette.ch
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