
Duette®

tyylikäs kaihDinuutuus 
joka sisustukseen

Duettet® valmistaa
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yleistä Duettesta®

Duotte®-kaihdin on käyttäjäystäväl-
linen, kaunis ja energiaa säästävä 
2000-luvun kaihdin.

SOVELTUVUUS Duotte® soveltuu 
kaikenkokoisiin ikkunoihin, sillä ne 
toimitetaan aina mittatilaustyönä 
ja räätälöitynä. Asennettavissa pin-
taan, ikkunalasien väliin, parveke- ja 
terassioviin, vapaasti laskeutuvana 
tai jännitettynä. Käyttömekanismeja 
on valittavana SmartCord®, LiteRise®, 
EasyRise®, PowerRise® (moottoroitu 
malli) ja  StrainRise -mekanismeilla.

MATERIAALIT Tarjolla on runsaasti 
toinen toistaan hienompia kuosien 
ja värien yhdistelmiä. Voit valita kol-
mesta eri vekkileveydestä: 25, 32 ja 
64 mm.  Lisäksi voit valita kankaan 

tiheyden: läpinäkyvän, puoliläpinäky-
vän tai pimentävän. Duette-kaihtimis-
samme ei ole näkyviä naruja tai 
reikiä, jotka saavat aikaan hajavaloa. 
Lähes kaikki Duette-kankaat ovat 
vesipestäviä.

Myönnämme valmistamillemme 
Duette-tuotteille viiden (5) vuoden 
takuun.

Duettella® tyyli on taattu, vieläpä en-
ergiaa säästäen! 
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Lapsiturvallisuus on meille 
tärkeää!

Olemme kehittäneet monen-
laisia aurinkosuojia, jotka 
vähentävät tapaturmariskiä 
– naruttomasta aurinkosuo-
jasta moottoroituun aurinko-
suojaan. Kehitämme myös jat-
kossa uusia tuotteita, joiden 
suunnittelussa panostetaan 
turvallisuuteen. Duette valmis-
tetaan huomioiden Euroopan  
lapsiturvallisuuslainsäädäntö  
(standardi EN 13120).

laPsituRvallisuus

akustiikka ja  
eneRGiansäästÖ

Duette-verhot parantavat merkittävästi ja 
mitattavasti huoneen äänitasoa. Duette voi-
daan asentaa kaikkiin tiloihin, joissa ääni on 
tärkeää. Ainutlaatuinen kaksinkertainen kan-
gas vaimentaa ympäristön ääntä niin kotona, 
toimistossa, sairaalassa kuin ruokailutilois-
sa. Duette-verho on hyvä ratkaisu kaikujen ja 
hälyäänten vaimentamiseksi. Muista ääntä 
vaimentavista tekniikoista poiketen Duette 
on lisäksi erittäin kaunis lisäys sisustukseen.

Duette on myös erinomainen valinta sen 
ainutlaatuisen eristävän kyvyn ansiosta. Se 
estää kylmän ja lämpimän ilman virtauksen 
ikkunoista. Duette on maailman johtava myös 
tässä toiminnossa – Duette® vähentää ikku-
nan lämmönjohtokykyä jopa 50 %.
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SmartCord® 

Uusinta uutta Duette®-kaihtimien 
käyttömekanismeissa! SmartCor-
dilla lasket kaihtimen pehmeästi 
yhdellä narunvedolla. Vakiomittai-
nen nostinnaru takaa lapsi- ja lem-
mikkiturvallisen käytön - ei enää latti-
alla lojuvia ja vaarallisia narumyttyjä.

Tyylikkään SmartCord®-meka-
nismilla varustetun Duette®-kaih-
timen käyttö on todella vaivatonta!

LiteRise® 

Hyvännäköinen ja äärimmäisen 
helppokäyttöinen mekanismi tur-
vallisuutta unohtamatta.

Naruton LiteRise®-järjestelmä 
tekee Duette®-kaihtimen  nostami-
sesta ja laskemisesta todella help-
poa. Vedät vain verhoa ylös- tai 
alaspäin, ja kaihdin jää juuri siihen, 
mihin sen asetat. LiteRise on myös 
erittäin lapsiturvallinen mekanismi, 
koska käyttö tapahtuu täysin ilman 
narumekanismeja. Verhon leveys 
on maksimissaan 240 cm.

PowerRise® 

Moottoroitu Duette PowerRise® on paitsi 
äärimmäisen mukava käyttää, myös exclu-
siivinen sisustusratkaisu.

Voit valita moottorin voimanlähteeksi perintei-
sen verkkovirran tai erittäin helposti asennet-
tavan paristokäyttöisen moottorimallin.  Paris-
toilla toimivan PowerRisen asennus on helppo 
toteuttaa ilman vaativia sähkökaapelointeja.

PowerRise®-pakettiin kuuluva Platinium-
kaukosäädin on hyvin käyttäjäystävällinen 
ja varmatoiminen. Platinium-kaukosäädin 
toimii infrapuna- ja radiotaajuuksilla.  Kauko-
säätimellä voit ohjata yhtä verhoa kerrallaan 
tai jopa useita verhoryhmiä. Radiotaajuudet 
mahdollistavat verhojen ohjaamisen, vaikka 
olisit eri huoneessa.

Platinum-kaukosäätimen vaihtoehtona on 
tarjolla myös kiinteäasenteinen seinäkytkin.

EasyRise® 

EasyRise-mekanismilla nostat ja lasket Duette-
kaihtimen kevyesti yhdellä LoopCord-narulla.

EasyRise sopii mainiosti suurien, yli 300 cm kor-
keiden verhojen käyttömekanismiksi. EasyRise-
verhon käyttö on kaikille helppoa.

StrainRise (25 mm)

StrainRise-malli jännitetään reu-
noilla kulkevien ohuiden lanko-
jen varaan. Ylä- ja alakoteloiden 
sisälle rakennetut jousimekanis-
mit saavat aikaan voimakkaan 
jännityksen, joka mahdollistaa 
verhon laskemisen ja nostamisen 
ilman vetonaruja. StrainRise-malli 
voidaan laskea myös yläreunas-
taan, kun halutaan lisävaloa tilaan 
säilyttäen kuitenkin näkösuoja. 
Strain Rise valmistetaan aina 25 
mm kankaaseen.
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käyttÖmekanismien  
ylivoimaa!

Platinium-kaukosäädin
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Vekkikoot (25, 32, 64 mm)

25 mm vekkikoko on mainio valinta 
ikkunoiden väliin integroituna ratkai-
suna, samoin jännitettynä pienistä 
keskisuuriin ikkunoihin saakka.

Wide Range -koot

32 mm vekkikoko on parhaimmil-
laan suurissa ikkunoissa.

Suurin 64 mm vekkikokomme on 
edukseen isoissa panoraamatyyppi-
sissä ikkunoissa. 

Suurinkin verhokangas mahtuu pie-
neen pakkaan. Esimerkiksi suurikokoi-
sen 300 cm korkean verhon pakkakoko 
on alle 10 cm.

Värit ja kuosit 

Koteloiden ja mekanismien värit ovat vapaasti 
valittavissa, musta, valkoinen, hopea, tumma 
harmaa, vaalea beige. 

Unix: Unix Duotone on kaksivärinen kaihdin, 
jota on saatavana useissa eri väreissä, samoin 
kuin pimentävää Fixe Blackout -kaihdintakin. 
Jos valitset kotiisi erivärisiä Duette®-kaihtimia, 
julkisivusi säilyy silti kauniin yhtenäisenä, kos-
ka kaksiväristen kaihdinten ulkopuoli on aina 
väriltään valkoinen. Saatavana myös palosuo-
jattuna kankaana (FR).

Elan: Kaksi- ja yksivärisien Duette® Elanien kau-
nis materiaali näyttää ja tuntuu kangasmaisen 
pehmeältä. Kevyesti kiiltävä pinta tuo värit tar-
kasti esiin. Jos valitset kotiisi erivärisiä Duette®-
kaihtimia, julkisivusi säilyy silti kauniin yhtenäi-
senä, koska kaksiväristen kaihdinten ulkopuoli 
on aina väriltään valkoinen.

Blackout: Fixe Blackout on pimentävä kaihdin-
malli. Suosituinta Duette-materiaalia on saata-
vana useissa eri väreissä. Hopeoitu sisäpinta 
ja kaksinkertaisen kankaan välissä kulkevat 
käyttönarut varmistavat, että kaihdin pimentää 
huoneen täysin. Saatavana myös palosuojattuna 
kankaana (FR).

Batiste: Kaksi- ja yksivärisissä Batiste Duoto-
ne/Fulltone -kaihtimissa on sama hieno teks-
tiilin tuntu kuin kaksivärisissä Elan Duotone 
-kaihdinkuoseissa. Kevyen ja valoa hyvin läpäi-
sevän Batiste-kaihtimen eristysteho on kuiten-
kin sama kuin muissakin Duette®-kaihtimissa. 
Jos valitset kotiisi erivärisiä Duette®-kaihtimia, 
julkisivusi säilyy silti kauniin yhtenäisenä, koska 
kaksiväristen kaihdinten ulkopuoli on aina väril-
tään valkoinen.

Palosuojakäsitelty (FR) Duette®-kaihdin on 
paloturvallinen ja soveltuu siksi asennettavaksi 
myös julkisiin tiloihin ja toimistoihin.

koot ja 
väRit
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kotelovärit



Kokemusta ja kotimaisuutta

Trendikaihdin valmistaa monipuolisesti 
erilaisia kaihdin- ja ikkunaverhoratkaisuja, 
kaapistoja, liukuovia sekä tilanjako-ovia. 
Olemme puhtaasti kotimainen yritys, ja val-
mistajana pystymme takaamaan tuottei-
den korkean laadun sekä edullisen hinnan. 
Myönnämme kaikille tuotteille viiden vuo-
den takuun.

Meillä on omat koulutetut asentajat ja 
erittäin monipuolinen tuotevalikoima. Toi-
mimme pääosin Etelä-Suomessa, mutta 
toimitamme tuotteitamme koko maa-
han. Tehtaamme sijaitsee Luopioisissa ja  
tehtaanmyymälämme Tampereella.

Myönnämme kaikille valmistamillemme 
Duette®-tuotteille viiden (5) vuoden takuun.

Myynti ja valmistus
Trendi Kaihdin Oy

Myymälä
Sammonkatu 15
33540 Tampere
050 441 1576

Myynti
0400 872 145 
050 353 2447
myynti@trendikaihdin.fi

Valtuutettu jälleenmyyjä


