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 Lamellikaihtimet
Yksinkertaista näyttävyyttä suurille ikkunoille

Lamellikaihtimet ovat kauneimmillaan 
suuremmissa ikkunoissa, joissa pystysuorat 
linjat luovat täydellisen tasapainon valon 
sisäänpääsyn ja auringonsuojauksen välillä. 
Kun lamellit ovat auki, saat huoneeseen 
paljon päivänvaloa samanaikaisesti kun 
ne toimivat näkösuojana ohikulkijoiden 
katseilta. Mallisto sisältää lamelleja 
kolmessa eri leveydessä ja paljon kankaita 
eri väreissä, struktuureissa ja tiheyksissä. 
Se tekee lamellikaihtimesta joustavan 

tuotteen, joka sopii lähes kaikkiin 
ikkunoihin ja eri tyyppisiin huoneisiin ja 
tiloihin. 

Värin lisäksi, 
oli valon 
kontrollointi 
tärkeä tekijä.



4

 Lapsiturvallisuus
Suunnittelua lähtökohtana turvallisuus

Luxaflex® priorisoi lapsiturvallisuuden. Suunnittelufilosofiamme lähtökohtana on tehdä 
lapsiturvallisia tuotteita. Voit valita helpon ja käyttäjäystävällisen säätötangon, jolla voit sekä 
kääntää lamelleja että siirtää niitä kiskossa puolelta toiselle. Jos sinulla on paljon ikkunoita, paras 
ratkaisu lamellien ohjaamiseen on moottori – kaukosäätimellä tai seinälähettimellä.

Säätötanko
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Ympäristöystävällinen 
kangas
Meille on tärkeää ympäristötie-

toisuus kaikessa mitä teemme, ja 

ei vähiten silloin, kun laadimme 

mallistojamme. Lähes kaikki kan-

kaat ovat Öko-Tex® sertifioituja,  

joka merkitsee, että mitään hai-

tallisia kemikaaleja ei ole käytetty 

tuotantoprosessissa. Saatavana 

on myös PVC-vapaita kankaita, 

joille on myönnetty nk. Cradle-to-

Cradle -sertifikaatti ja jotka näin 

ovat osa kierrätystä.
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Luxaflex® lamellikaihtimet saadaan 
sekä vino- että kattoikkunoille.
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Näyttäviä valintamahdollisuuksia
Luxaflex® mallistossa on paljon erilaisia 
kuvioita, struktuureja, värejä ja tiheyksiä – 
kevyistä läpinäkyvistä aina tiheisiin kankaisiin. 
Se tekee helpoksi muodostaa täydellinen 
tasapaino valon sisäänpääsyn ja näkösuojan 
välillä – juuri siinä tyylissä, joka sopii sinulle ja 
sinun kotiisi.

Sisäänommeltu alapaino
Voit valita alapainot ommeltuina kankaan 
sisälle, jolloin lamelleissa ei ole alaketjua. Se 
luo yksinkertaisen ja tyylikkään vaikutelman 
ikkunassa.
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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.
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Etsi lähin jälleenmyyjäsi osoitteessa luxaflex.fi

Henkilökohtaista 
neuvontaa
Paikallisen asiantuntijan luona voit 
saada lisäinspiraatiota sekä saada 
asiantuntevaa opastusta oikean 
kaihtimen valintaan.

Räätälöity toiveittesi 
mukaan
Kaihtimesi valmistetaan 
mittatilauksena ja käsityönä 
huolellisesti pienintä yksityiskohtaa 
myöten.

Kotikäynti
Paikallinen asiantuntija mittaa 
ikkunasi, arvioi valaistuksen 
ja varmistaa, että kaikki on 
täydellisesti suunniteltu sinun 
kotiisi.

Asennus
Anna auktorisoidun Luxaflex® 
jälleenmyyjän asentaa kaihdinsys-
teemisi, niin voit olla varma, että 
ne laitetaan ammattitaidolla. Saat 
kaihdinsysteemillesi samalla myös 
viiden vuoden takuun. 
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