
Duette ®  -det energirigtige valg til dine vinduer



Faber introducerer en enkel og effektiv gardin-
løsning, der både leverer en elegant finish til 
dit hjem og giver besparelser på dit energi- 
forbrug. Faber Duette® Plisségardin er spe-
cielt udviklet med henblik på at nedsætte 
dit energiforbrug og spare på miljøressour-
cerne. For mange er det overraskende, at det 
samlede energitab fra vinduerne i en bolig 
kan være på hele 48 procent (se illustration). 
Varmetab fra en bolig kan desværre ikke ses 
med det blotte øje, men til gengæld fremgår 
det klart og tydeligt af varmeregningen. 

Det kan betale sig at have godt  isolerede 
vinduer, og det behøver ikke være en stor in-
vestering.  Med Faber Duette® Plisségardin 
leverer Faber en enkel og billig energiforbed-
ring til dit hjem. 
 
Faber Duette® Plisségardin er en stilfuld 
løsning, der sikrer indeklimaet i dine rum, gi-
ver besparelser på varmeregningen og ned-
sætter CO2 udslippet.  

Duette® 
by Faber

48%  Vinduer
19%  Vægge og døre
14%  Mennesker/aktivitet
13%  utætheder
6%  Loftet

Kilde: Undersøgelse udarbejdet af U.S. Department of Energy, U.S.A, 1994
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Faber Duette® Plisségardin kan nedsætte varmetabet fra dine vinduer med 
helt op til 46 procent.  Faber Duette® Plisségardin hjælper med at holde 
rummets temperatur jævn. Særligt i perioder med varieret vejr er det en for-
del, at Faber Duette® Plisségardin både kan holde på varmen og beskytte 
imod varmen. Dermed undgår du, at radiatorerne kører op og ned gennem 
dagen. en jævn temperatur i boligen er en forudsætning for et godt inde-
klima. arbejder radiatorerne ujævnt, vil der nemlig dannes fugt, som man 
enten ikke får luftet ud, fordi der så bliver koldt i stuen, eller man lufter ud 
med store energiomkostninger til følge.

derfor isolerer faber dUette® Plisségardin 

Herunder ses den termiske forskel på termovinduer med og uden DUETTE®

forbedret indeKlima hele året

Op til 72% af solens stråler 
trænger gennem vinduet 
uden afskærmning. De iso-
lerende egenskaber ved 
Faber Duette® Plisségar-
din reducerer dette med op 
til 78%, og efterlader rum-
met svalt om sommeren. 

sommer Komfort

vinter Komfort
beskytter mod vinterens 
kulde og træk, der let opstår 
fra vinduespartier. Opnå en 
reduktion af varmetabet på 
op til 46%, hvilket samlet 
set vil give en energibespa-
relse på opvarmning med 
op til 10%.

Uden DUETTE®Med DUETTE®

Luftkanaler mellem gardinets inder- og yderside danner en isolerende barri-
ere, der forhindrer luftens konvektion. Dermed nedsættes varmetransporten 
mellem gardinets inder-og yderside. Det betyder, at ydersiden af gardinet kan 
afvise kulde, mens  gardinets inderside holder på varmen.  Med andre ord, så 
bliver varmen indendørs om vinteren, og om sommeren giver Faber Duette® 
Plisségardin dig mulighed for at holde din bolig sval og behagelig. 

Kilde: Test udført af  
Fraunhofer IBP, Tyskland, 2011

Kilde: Test udført af  
Fraunhofer IBP, Tyskland, 2011 



 10 gODe grunDe 
til at vælge faber dUette® Plisségardin

· absorberer op til 78% af solstrålingen gennem vinduer 
· reducerer varmetab fra vinduer med op til 46% 
· Op til 10% besparelse af det samlede energiforbrug til opvarmning 
· en æstetisk løsning på et praktisk problem
· Støjabsorberende og forbedret rumakustik 
· Fås i mange modeller og til mange behov, både privat og på arbejdspladsen 
· beskytter dine møbler imod solblegning 
· Fast og jævn plisséring fra top til bund 
· Ideél til alle vinduestyper
· testet med topresultater af Fraunhofer IbP i tyskland 

akustik  kan  være  afgørende  for,  hvor-
dan vi kan bruge et rum.  er der for meget 
rumklang, kan et besøg af gæster, børns 
leg  eller  musik  fra  radioen  opleves  
meget mere støjende, end det i virkelig-
heden er. Faber Duette® Plisségardin 
er en enkel løsning på problemet. test 
ved Fraunhofer IbP i tyskland viser, at 
Faber Duette® Plisségardin har god 
lydabsorption ved mellemhøje og høje 
lydfrekvenser.
De lydabsorberende egenskaber gør 
Faber Duette® Plisségardin yderst 
velegnet i moderne boligbyggeri, hvor 
hårde materialer og store glasfacader 
udfordrer akustikken.   

lydKomfort



din faber forhandler er eKsPert
Din Faber forhandler kan guide dig til at identificere dine behov, så du 
finder din helt egen stil og kombinerer den med de ønskede funktioner.                                                                                                              

Få mere at vide om Faber Duette® Plisségardin og se de mange for-
skellige løsninger på www.faber.dk

På gensyn hos din Faber forhandler!

www.faber.dk


