
Silhouette®

Tunnelmallista valonsäätelyä 
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Upean tyylikkäät Silhouette®-kaihtimet suodattavat voimakkaimmankin 
auringonvalon kauniiksi luonnonvaloksi. Avaa vain lamellit ja nauti 
luonnonvalosta suodattamalla ja jakamalla se tasaisesti koko huoneeseen ilman 
liian voimakasta kirkkautta, heijastuksia ja UV-säteilyä.

Silhouette®-kaihtimet mahdollistavat optimaalisen yksityisyyden ja samalla 
näkyvyyden ulos ollessaan päivisin auki. Kun suljet kaihtimet iltaisin kokonaan, 
voit nauttia yksityisyydestä.

Silhouette®

Ainutlaatuinen valoisuuden säätö

On hienoa, 
kun on 
mahdollisuus 
sekä
näkyvyyteen 
että 
yksityisyyteen
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Lapsiturvallisuus
Suunniteltu turvallisiksi

Olemme asettaneet lasten turvallisuuden etusijalle. Yksi suunnittelufilosofiamme 
kulmakivistä on tehdä tuotteistamme turvallisempia koteihin, joissa on vauvoja ja 
pieniä lapsia.

Luxaflex® tarjoaa monenlaisia innovatiivisia kaihtimien käyttöratkaisuja naruttomista 
vaihtoehdoista aina täysin moottoroituihin järjestelmiin. Ne kaikki on suunniteltu 
kiinnittäen erityistä huomiota turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja tyylikkyyteen.

Vieraile paikallisessa Luxaflex® Showroomissa ja pyydä asiantuntijalta apua ikkunoidesi 
ja kotisi oikeaan käyttöön.

Kuvittele mielessäsi maailma, jossa ikkunaratkaisusi 
aavistavat tarpeesi ja säätävät itsensä automaattisesti 
luoden täydellisen huoneympäristön aamuisin, 
päivisin ja öisin. Juuri se PowerView®-moottoroinnissa 
on parasta.

Ohjelmoi PowerView® niin, että kaikki Luxaflex®-
kaihtimesi yksittäisestä ikkunasta koko kotiisi liikkuvat 
älypuhelimesi tai tablettisi PowerView®-sovelluksella 
tai kaukosäätimellä. 

PowerView®-moottorointi

Lazy Day
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Silhouette®-kaihtimia on saatavana lukuisista kauniista kankaista valmistettuina, 
joista on tarjolla tyylikkäitä, kauniita värejä.

Jokaisella kankaalla on oma uniikki tuntunsa - voit valita uusia silkkimäisiä ulkoasuja 
tai hienovaraisia pellavakankaita - jotka kaikki on suunniteltu hienostuneen suodatettua 
valaistusta silmällä pitäen.

Vähennä ulkoa tulevaa lämpöä 25 % ainutlaatuisten auringonvaloa torjuvien ja 
himmentävien suojakankaidemme ansiosta. Kun lamellit ovat kiinni, käytössäsi 
on myös 99-prosenttinen UV-suojaus.

Kankaat

Rakastan tyyliä, 
joka syntyy 
suodatetusta 
valosta ja 
kauniista 
kankaista
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Luxaflex® haluaa tarjota loppuunajateltuja ratkaisuja. 

Valonsäätely, energiatehokkuus ja kätevät moottoroidut 

kaihtimet ovat muun muassa asioita, jotka tekevät huoneesta 

kauniin ja toimivan - joka päivä – mittojesi mukaan  

viiden vuoden takuulla. 

The Art of Window Styling

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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