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On tapana sanoa, että kauneus on 
katsojan silmissä ja se, mitä näet 
päivittäin on kotisi. Siksi on tärkeää, 
että ympäröit itsesi huonekaluilla ja 
väreillä, joita pidät kauniina. Asioita, 
jotka peilaavat sinun tyyliäsi ja ehkä 
myös kertovat historiaa siitä, kuka olet 
nyt. Sama koskee myös tuotteita, jotka 
valitset ikkunaasi. Niiden pitää herättää 
iloa käytettäessä ja tuoda kauneutta 
kotiisi – sen olemme oppineet vuosien 
kokemuksella. Jokainen kaihtimemme 
on uniikki. Sinua varten räätälöidysti 
tehty ratkaisu kotiisi, joka tekee 
unelmistasi todellisuutta.

Tee löytöretki Luxaflex® mallistoihin, 
värien, kuvioiden, kankaiden ja mallien 
yltäkylläisyyteen. Valitse sadoista 

erilaisista kankaista, joissa keskeistä 
ovat laatu ja yksityiskohdat.

Myös lapsiturvallisuus on olennainen 
osa suunnittelufilosofiaamme. Sen 
vuoksi olemme kehittäneet valikoiman 
lapsiturvallisia tuotteita ja ratkaisuja, 
jotka tekevät sinun kodistasi turvallisen 
ympäristön pienille lapsille.

Unelmoi hetkisen, kun selailet tätä 
esitettä ja käväise sitten paikallisen 
Luxaflex® jälleenmyyjän luona tai 
miksipä et katsoisi kotisivujamme 
www.luxaflex.fi. Toiveemme ovat 
nimittäin yhteneväiset kanssasi, että 
löytäisit kaihtimen, joka on kaunein 
sinun silmissäsi.
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Joustavasta Luxaflex® Twist® 
Rullakaihtimesta saat modernin ja 
tyylipuhtaan kaihtimen, joka sopii 
moniin ikkunoihin ja näkymiin. Kaihdin 
on tehty kahdesta lomittain menevästä 
kankaasta, jossa läpikuultavat ja tiheät 
segmentit vuorottelevat.

Sen seurauksena ohjaamalla kaihdinta 
saat aikaiseksi valojen ja varjojen leikkiä 
ja pehmeän tunnelman sisätiloihin. 
Voit itse päättää, kuinka paljon valoa 

päästät sisään huoneeseen ja miten 
paljon suojausta haluat.

Twist® kaihtimeen on saatavana eri 
raitaleveyksiä, joita kutsutaan myös 
segmenteiksi. Ne jokainen antavat 
omanlaisensa ilmeen ikkunassa. 
Voit valita segmenttileveyksistä 
7,5, 11 ja 13,5 cm. Sukella 
valintamahdollisuuksien mereen ja 
valitse erilaisista väreistä, rakenteista ja 
kuvioista.

 Twist® Rullakaihdin
Kauniit läpikuultavat raidat. Loputtomasti 
mahdollisuuksia
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SKANNAA LAYARILLA

“Twist® kaihtimessa saat 
kolme hyvää asiaa yhtä 
aikaa: valon säätelyä, 
halutun näkymän ulos 
ja yksityisyyttä niin 
halutessasi”
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Pidätkö yksinkertaisuudesta ilman 
mitään ylimääräisiä kiemuroita – vai 
unelmoitko kaihtimesta, joka alleviivaa 
romanttisuutta hienoilla yksityiskohdilla? 
Huolimatta siitä, mikä tyyli sykkii 
sydämessäsi, saatavana on varmasti 
rullakaihdin, joka sykkii samaan tahtiin. 
Voit valita sadoista kankaista ja luoda 
tyylin, joka jatkuu koko kodissasi tai voit 
mennä syvemmille vesille ja sisustaa eri 
ilmeet jokaiseen huoneeseen. Vain oma 
mielikuvituksesi asettaa rajat.

Rulla-
kaihtimet
Tyylipuhtautta persoonalli-
sella kädenjäljellä!

Valo on hyödyllistä sekä ruumiille 
että sielulle. Facette® kaihtimella 
voit säädellä valoisuutta mielialan 
ja tarpeittesi mukaan. Facette® on 
kehitetty erityisesti suojaamaan 
voimakkaalta valolta – kuitenkaan 
sulkematta sitä kokonaan ulos. 

Kaihtimen läpikuultavat raidat 
muodostavat alasrullatussa asennossa 
kauniit linjat, jotka päästävät valoa 
ja saavat kotisi näyttämään parhaat 
puolensa kun aurinko paistaa 
ikkunoiden läpi.

Facette®

Hienostunutta suojausta ja kauniita linjoja

“Ympäröi itsesi 
väreillä”

SKANNAA LAYARILLA

SKANNAA LAYARILLA



Vekki-
kaihtimet
Uniikki ilme 
persoonalliseen tyyliin

Kauniit vekit, ihanat värit ja uniikit 
kankaat. Ryhdikkäät linjat kulkevat käsi 
kädessä pehmeiden vekkikankaiden 
kanssa ja luovat sekä klassista että 
modernia ilmettä.

Vekkikaihdin on mahdollisuuksien 
kaihdin. Se sopii kaikkiin 
ikkunatyyppeihin ja se on saatavana 
monella erilaisella käyttömekanismilla. 
Huolimatta siitä, mitä etsit, löydät 
varmasti Luxaflex® vekkikaihtimen, joka 
sopii sinun tyyliisi ja tarpeisiisi.
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“Värikkäät kaihtimet luovat 
fantastisen kontrastin 
muuten valkoiseen 
huoneeseen”

LiteRise® mallia vedät yksinkertaisesti ylös ja alas 
kevyellä käsiotteella alalistasta. Näkyvissä ei siis ole 
mitään näkyviä naruja. Tämä tekee kaihtimesta sekä 
kauniin, tyylipuhtaan että turvallisen lapsia ajatellen. 
Voit laskea kaihtimen juuri sille korkeudelle kuin itse 
haluat.
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Duettessa® on suuri valikoima 
kauniita värejä, kolmessa 
läpinäkyvyydessä. Kaihtimen 
kennomaisessa rakenteessa oleva 
ilma toimii eristävänä kerroksena, 
joka tekee kaihtimesta markkinoiden 
energiatehokkaimman. Kaihtimen 
eristämisefekti auttaa pitämään 
lämmön ulkona kesällä ja 
sisäpuolella talvella.

Duette® sopii lähes kaikkiin 
ikkunatyyppeihin ja kokoihin.

Uniikit käyttömekanismit, LiteRise® 
ja SmartCord® on suunniteltu pitäen 
mielessä turvallisuus, mukavuus ja 
eleganssi.

Duette®

Kauniit puitteet 
miellyttävälle 
sisäilmalle

“Kaihtimet eivät ole 
paitsi kauniita, 
vaan ne tekevät 
kotiimme myös 
paremman 
sisäilman”

SKANNAA LAYARILLA
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Silhouette® yhdistää rullakaihtimen 
keveyden ja sälekaihtimen 
toiminnallisuuden uudenlaiseksi 
luovaksi ratkaisuksi, joka päästää 
valon kaikista kauneimmalla tavalla 
kotiisi. Kaksi läpikuultavaa kangasta 
suodattaa ja pehmentää valoa 
ennen kuin se saavuttaa huoneen. 
Vaakasuorat lamellit voivat olla auki 
tai kiinni riippuen siitä, kuinka paljon 
suojaa tai näkymää ulos haluat saada. 
Unohtamatta sitä, että Silhouette® 
on myös kaunis ikkunassa. Se suojaa 

myös 63% asti auringon UV-säteilyä 
vähentäen huonekalujesi haalistumista.

Silhouette® kaihdin PowerRisella®
Ohjaa kaihdinta moottorilla 
PowerRisen® avulla. Voit nostaa, 
laskea ja kääntää lamelleja painamalla 
kevyesti kaukosäätimen painikkeesta, 
jonka ansiosta käyttö on sekä helppoa 
että mukavaa. Täydellinen ratkaisu 
mitä tulee lapsiturvallisuuteen ja 
saavuttamattomiin ikkunoihin.

Silhouette®

Tunnelmallista valoa ja kaunista suojausta

“Silhouette® 
antaa kotiini 
eksklusiivisen ja 
modernin ilmeen”



Suuret ikkunat ovat täydellinen kehys 
kauniille näkymälle, mutta samalla 
se antaa kuitenkin mahdollisuuden 
nähdä helpommin sisälle. Siis kun 
haluat suojata yksityiselämääsi sulke-
matta ulkomaailmaa kokonaan pois, on 
 lamellikaihdin hyvä valinta. Tyylipuhtaat, 
pystysuorat lamellit tuovat huoneeseen 
modernia tyylikkyyttä ja antavat ikku-
nallesi parhaimmat puolensa kahdesta 
maailmasta. Saat paljon valoa huonee-
seen - ja yhdessä silmänräpäyksessä 
yksinkertaisella käsivedolla suljet lamellit 
saaden viihtyisän ja tunnelmallisen sisä-
tilan.

Suurin lamellikaihdin extra leveillä lamel-
leilla 250 mm antavat huoneelle uuden 
ja voimakkaan ilmeen. Valitse erilaisista 
väreistä ja struktuureista ja luo juuri se 
ilme, joka sopii sinun kotiisi parhaiten.
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 Lamelli 
 kaihtimet
Yksinkertaista näyttävyyttä 
ja toiminnallisuutta

“Tyylipuhdas ilme 
suurissa ikkunoissamme 
on tärkeä osa 
sisustustamme”

Nauti tekstiilien luonnollisesta kauneudesta, 
jotka kuuluvat laskoskaihdinmallistoon. Olipa 
valintasi kevyt läpikuultava kangas tai tukevampi 
laatu, saat kaihtimen, joka on täysin uniikkina 
keskipisteenä jokaisessa kotisi ikkunassa. Voit 
luoda yksilöllisen kaihtimen valitsemalla kankaan 
ja mallin laajasta Luxaflex® mallistosta. Mallistossa 
on runsaasti kauniita yksivärisiä kankaita sekä 
hienoja kuviollisia kankaita.

Top Down / Bottom Up
Top Down / Bottom Up mallissa kaihdinta 
voidaan sulkea ja avata sekä ylhäältä että 
alhaalta.

Laskoskaihtimet
Yksinkertaisuutta, puhtaita linjoja ja kauniita yksityiskohtia

Paneelit ovat uusi ja toiminnallinen 
vaihtoehto suurille ikkunoille. 
Paneelit voidaan ripustaa juuri 
sinne mihin tarvitaan auringon 
suojausta. Luxaflex® paneeliverhot 
valmistetaan rullakaihdinkankaasta. 
Paneeliverhosta saadaan näin 
täysin suora, mikä on tärkeätä 
korostettaessa verholle ominaista 
linjakkuutta.
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Luxaflex® keksi alumiinisälekaihtimet 
jo 1950-luvulla ja siitä lähtien se on 
ollut kestävä designikoni ikkunassa. 
Laaja mallisto tarjoaa useita 
säleleveyksiä; hienostuneista ohuista 
säleistä huomiota herättävämpiin 
leveisiin säleisiin. Riippumatta 
ikkunan koosta, Luxaflexilla® 
on monia uniikkeja ratkaisuja ja 
koristeellisia mahdollisuuksia. 
Monista erilaisista väreistä ja 
kuvioista voit valita sälekaihtimen, 
joka sopii sinun makuusi ja 
persoonalliseen tyyliisi.

MegaView®
Innovatiivisessa MegaView® 
sälekaihtimessa on 25 mm säleet. 
MegaView® kerää säleet yhteen 
pareittain, niin että säleiden väliin 
jäävä tila on kaksinkertainen 
avattuna. Suljettaessa liukuvat säleet 
toistensa lomiin.

Sälekaihtimet
Säätele valoa klassikolla

Luonnollisella kauneudellaan puu 
on ollut kauan materiaali, josta voi 
inspiroitua. Puun lämmin eleganssi 
ja rauhoittava läsnäolo tuovat 
tervetulleen kontrastin moderniin 
hektiseen elämään. Luxaflex® 
puusälekaihtimet tuovat sinulle ja 
sinun kotiisi kaikki nämä ominaisuudet.

Lähes kaikki Luxaflex® puusälekaihtimet 
on valmistettu FSC-sertifioidusta 
puusta.

Puusäle-
kaihtimet
Tuo luonnon lämpö ja 
kauneus kotiisi

SKANNAA LAYARILLA
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 Luxaflexista
Luxaflex® tarjoaa innovatiivisia, 
korkealaatuisia kaihdinratkaisuja, 
jotka on tehty sinun mittojesi 
mukaan. Kaikissa tuotteissamme 
yhdistyy viimeisin teknologia 
käsityöhön, integroituna parhaisiin 
materiaalivalintoihin. Valitse 
eksklusiivisista kaihdinmalleista 
kankaiden, materiaalien ja värien 
runsaudensarvesta, yhdistettynä 
markkinoiden innovatiivisimpiin, 
moottoroituihin ja manuaalisiin, 
käyttömekanismeihin.

Luxaflex® pitää yhtenä tärkeimmistä 
tehtävistään luoda kaihdinratkaisuja, 
jotka voivat säästää energiaa 

luonnollisella tavalla. ”Keen on Green” 
on aloite, jonka tarkoituksena on 
edistää energiaa säästävät hyvät puolet 
Luxaflexin® kaihtimeen. Samoin meillä 
on vahva sitoumus kehittää tuotteita 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Löydät lisää inspiraatiota osoitteessa 
www.luxaflex.fi, josta löydät myös 
lähimmän jälleenmyyjän. Kaikki 
meidän jälleenmyyjämme ovat 
koulutettuja ja valmiita opastamaan 
sinut meidän laajan mallistomme läpi, 
jotta voit olla varma siitä, että löydät 
täydellisen kaihdinratkaisun sinulle ja 
sinun kotiisi.

Me Luxaflexilla® pidämme 
lapsiturvallisuutta erittäin tärkeänä 
asiana. Tuotteiden tekeminen 
turvallisemmiksi kuuluu olennaisena 
osana suunnittelufilosofiaamme. 
Luxaflex® tarjoaa monia innovatiivisia 
käyttömekanismeja, naruttomista 

vaihtoehdoista moottoroituihin 
ratkaisuihin, kaikki suunniteltu 
turvallisuus, mukavuus ja kauneus 
mielessä. Valitse laajasta värien ja 
materiaalien valikoimasta, ja tee 
kodistasi turvallisempi jo tänään.

 Lapsiturvallisuus
Suunniteltua turvallisuutta ja käyttömukavuutta

Lapsiturvallisuusratkaisut Turvallisuuskomponentit

Duette® SmartCord®, LiteRise®, Pingoitetut mallit, vedin, 
moottorointi

Ketjun- ja narunkiristin, narunpidin, 
lapsiturvallinen narun yhdistäjä

Vekkikaihtimet SmartCord®, LiteRise®, Pingoitetut mallit, vedin, 
moottorointi

Ketjun- ja narunkiristin, narunpidin, 
lapsiturvallinen narun yhdistäjä

Sälekaihtimet Pingoitetut mallit, Skylight, moottorointi Ketjunkiristin, narunpidin, lapsiturvallinen narun 
yhdistäjä

Rullakaihtimet LiteRise®, Softraise, tavallinen jousi, säätötanko, 
moottorointi

Ketjunkiristin

Twist® Rullakaihtimet Säätötanko, moottorointi Ketjunkiristin

Silhouette® UltraLift™, moottorointi, PowerRise® Narunkiristin

Puusälekaihtimet Moottorointi Narunpidin, lapsiturvallinen narun yhdistäjä

Lamellikaihtimet Moottorointi Ketjun- ja narunkiristin

Laskoskaihtimet Moottorointi Ketjunkiristin, narunpidin, lapsiturvallinen narun 
yhdistäjä, click-ring

Facette® Ketjunkiristin



Löydä lähin Luxaflex® jälleenmyyjäsi osoitteesta www.luxaflex.fi

Tässä esitteessä on interaktiivista sisältöä 
Lataa ilmainen Layar App älypuhelimeesi tai tabletillesi. 
Skannaa sivut, jotka on merkitty Layar symbolilla ja löydä lisää 
sisältöä!INTERAKTIIVISTA 

SISÄLTÖÄ

Luxaflex® on täydellinen valinta, kun halutaan 
korkealaatuista, yksilöllistä ja mittojen 
mukaan tehtyä auringonsuojausta.
 
Luxaflex® voi taata yli 60 vuoden kokemuksellaan, 
että meillä on tuote, joka täyttää juuri sinun 
tarpeesi ja toiveesi. Luxaflex® tarjoaa 
ainutlaatuisen valikoiman tuotteita, kankaita, 
materiaaleja ja värejä. Kaikilla tuotteilla on viiden 
vuoden takuu.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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luxaflex.fi

Varmistaaksemme parhaan 
mahdollisen kokemuksen 
Luxaflex® tuotteiden 
parissa, tuotteitamme 
myydään koulutetuissa 
asiantuntijaliikkeissä. 
Asiantuntijamme kautta saat 
mittaus- ja asennuspalvelun 
sekä vinkkejä ja neuvoja 
kaihdinratkaisuusi liittyvissä 
asioissa.
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