
 The Art of Window Styling
Kaihdinunelmasi alkavat tästä
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Kaunis ikkuna ja oikeanlainen valo voi muuttaa kaiken 
aina huoneesta jopa mielialaasi
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Olemme toimineet ikkunasisustuksen mestareina yli 
60 vuotta, ja meiltä löydät innovatiiviset mukautetut 
ikkunaratkaisut ikkunan ja muodon mukaan. Luxaflexin® 
upeat tuotteet saavat alkunsa upeasta suunnittelusta – valon 
hallinta, energiatehokkuus, yksityisyys ja lapsille turvallinen 
käyttö ovat vain eräitä ominaisuuksia, jotka tekevät kodistasi 
älykkäämmän ja jokaisesta ikkunasta tyylikkäämmän. 

Innovaatio – Laatu – Tyyli
Kansainvälinen suunnittelutiimi luo eksklusiiviset trendien 
mukaiset värit, kuviot ja rakenteet, jotka vastaavat 
henkilökohtaista tyyliäsi. Laatusitoumuksemme tarkoittaa, 
että jokainen mallistomme tuote on testattu tarkasti 
vastaamaan Luxaflex®-laatutakuuta ja antamaan sinulle 
vuosia miellyttävää ja kaunista valon hallintaa.

Kestävän kehityksen huomioiva suunnittelu
Luxaflex® osallistuu kestävämmän ja terveellisemmän 
ympäristön kehittämiseen suunnittelemalla innovatiiviset 
tuotteet huolellisesti, valitsemalla materiaalit vastuullisesti 
sekä käyttämällä viimeisimpiä tuotantomenetelmiä, jotka 
tukevat kestävää kehitystä. Materiaalien kierrättäminen ja 
yhä vähäisemmän määrän lähettäminen kaatopaikoille on 
tärkeä osa sitoumustamme. 

Energiatehokkuus
Jopa 50% kodin lämmitykseen ja viileänä pitämiseen 
käytettävästä energiasta voidaan menettää 
ikkunoiden kautta. Tästä syystä Luxaflex® suunnitteli 
energiatehokkaimmat kaihtimet, joiden avulla voit eristää 
kotisi kaikkina vuodenaikoina.

Yksityisyys ja valon säätely
Tuotteemme on suunniteltu erilaisilla joustavilla valon 
hallintaa ja yksityisyyttä parantavilla vaihtoehdoilla. 
Eksklusiivinen kankaiden ja materiaalien valikoima tarjoaa 
vaihtoehdot harsoista läpikuultamattomaan ja huoneen 
pimennykseen. Ja innovatiivinen ohjekirjamme sekä 
moottoroidut käyttöjärjestelmät tarjoavat sinulle joustavaa 
yksityisyyttä ja valon hallintavaihtoehtoja.

Suunniteltu turvallisiksi
Voit nauttia Luxaflex®-tuotteiden turvallisesta ja helposta 
käytöstä useilla erilaisilla tavoilla käyttämällä kotisi jokaisessa 
ikkunassa olevia innovatiivisia ja lapsiturvallisia ohjaimia. 
Luxaflex® tarjoaa palkittuja vaihtoehtoja lapsiturvallisuuden 
tehostamiseen aina langattomista moottoroituihin 
käyttöjärjestelmiin. 

Pyydä asiantuntija-apua
Yhdessä paikallisen Luxaflex®-asiantuntijasi kanssa voit hakea 
inspiraatiota huoneeseesi ja tutustua sinua kiinnostaviin 
tuotteisiin ja materiaaleihin.

www.luxaflex.fi
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 Energiatehokas tyyli
Duette®

Yli 50% kodin lämmitykseen ja viileänä pitämiseen käytettävästä 
energiasta voidaan menettää ikkunoiden kautta. Tästä syystä 
olemme suunnitelleet Luxaflex® Duette® -kaihtimet, joiden 
avulla voit pitää kotisi viileänä kesällä ja lämpimänä talvella. 
Alan innovaatiota ja seuraavan sukupolven energiatehokkuutta 
tarjoavissa Duette® Architella® - kaihtimissa on patentoitu 
kennorakenne ja kolme ilmataskua, jotka voivat auttaa 
vähentämään ikkunan lämpöhävikkiä 40%:lla. Kaikkien 
Duette®-kaihdinten rakenteet auttavat myös parantamaan 
energiatehokkuutta ja huoneen akustiikkaa.
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Valon suodattaminen ja eristys
kotonasi ympäri vuoden
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 Ilmaise itseäsi
Rullakaihtimet

Ilmaise tyyliäsi yksilöllisellä ilmeellä. Luxaflex® - Rullakaihtimet 
yhdistävät muodin ja käytännölliset ominaisuudet palkituilla 
toiminnoilla kotisi jokaisessa huoneessa. Rullakaihtimemme 
eivät ole pelkästään tyylikkäitä, vaan ne kestävät kuumuutta 
ja kosteutta erityisen antistaattisen, kosteutta ja likaa hylkivän 
DustBlock®-pintakäsittelyn avulla, ja tämän vuoksi kaihtimet 
ovat erittäin kestävät ja helpot pitää puhtaina. 
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Säätele valoisuutta ja yksityisyyttä tällä 
design-klassikolla. Luxaflex® 1950-luvulla 
julkaisemat  sälekaihtimet ovat 
luoneet ikkunoille ikonisen ja kestävän 
tyylin erinomaisella valon hallinnalla, 
yksityisyydellä ja inspiroivilla malleilla. 
Luxaflex®-Sälekaihtimien määräävin 
ominaisuus on laatu, jonka takeena ovat 
erittäin kestävät, muotonsa säilyttävät 
alumiinisäleet.

Sulavalin-
jainen tyyli
Sälekaihtimet

Couture-mallisto: Eksklusiiviset ja 
aistilliset kuviot luovat ikkunoillesi 
ainutlaatuisen tyylin.

MegaView®-kaihtimet: Erityinen kallistusominaisuus tarjoaa sinulle 
kaksinkertaisen näkymän tavallisiin sälekaihtimiin verrattuna.
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Top-Down/Bottom-Up: Avaa kaihtimesi ylhäältä, alhaalta tai mistä tahansa 
keskiväliltä, jotta voit löytää täydellisen yksityisyyden, valon ja näkymän 
tasapainon. Top-Down/Bottom-Up on saatavilla Duette® ja Vekkikaihtimet, 
Sälekaihtimet ja Laskoskaihtimet.

Ainutlaatuisen koristeellinen
tyyliisi sopivasti



9

Vekkikaihtimet älykäs tyyli ei koskaan poistu 
muodista. Tuo eloisuutta olohuoneeseesi, piristystä 
verannallesi tai tee makuuhuoneestasi rentouden 
ja rauhallisuuden temppeli. Vekkikaihtimet sopivat 
täydellisesti kallistettaviin tai käännettäviin oviin sekä 
vaikeasti saavutettaviin kattoikkunoihin, koska ne 
asettuvat täydellisesti kehykseen muodostamatta 
reikiä ja varmistavat näin siistin ja tyylikkään 
viimeistelyn. 

Laskostettua 
tyyliä 
Vekkikaihtimet
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Pehmeät ja tyylikkäät kankaat
ainutlaatuisella valon hallinnalla
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Pehmeän 
kankaan tyyliä 
Facette®

Käsityönä tehdyt Facette®-kaihtimet luovat pehmeää hajavaloa 
ja sisältävät käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka antavat 
mahdollisuuden nostaa tai laskea kaihdinta täysin avonaiseen tai 
suljettuun asentoon. Voit liu’uttaa peittävät ja läpikuultavat osat 
toistensa ohi ja nauttia yksityisyydestä sekä luonnollisesta valosta. 
Voit nauttia näkymästäsi laadukkaan sekä jokaisen yksityiskohdan 
huomioivan käsityötaidon ansiosta ja säätää helposti valoa tai lisätä 
yksityisyyttä, kun tarvitset sitä.
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Hienostunut-
ta tyyliä
Laskoskaihtimet

Sisusta ikkunasi räätälöidyllä kuviotyylillä. 
Luxaflex®-Laskoskaihtimet lisäävät ikkunoihin 
upeaa tyyliä pehmeillä kangastaitteilla ja tarjoavat 
ylellisyyttä kaikkiin huoneisiin. Erikoispinnoitetut 
valoa suodattavat ja huonetta pimentävät 
kangasmallistomme voidaan yhdistää verhoihisi 
yhdistelemällä erilaisia kankaita ja läpäisevyyksiä.
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Vaikuttavaa 
tyyliä suurille 
ikkunoille
Lamellikaihtimet

Tyylikästä yksinkertaisuutta suuremmille ikkunoille. 
Lamellikaihtimet tarjoavat tyylikkään ja käytännöllisen 
ratkaisun vakioikkunoihin, liukuoviin ja suuriin lattiasta 
kattoon ulottuviin ikkunoihin. Valosta nauttiminen 
on upeaa, mutta ajoittain tarvitset myös lisäsuojaa 
auringolta, koska suuret ikkunat saattavat tehdä 
huoneesta epämiellyttävän lämpimän. Jos naapurit 
katselevat, monipuoliset lamellikaihtimet tarjoavat 
lisää yksityisyyttä säädettävillä kangaslamelleilla. Kun 
lamellit on suljettu, saat UV-suojan, joka auttaa estämään 
huonekalujen, mattojen ja lattioiden haalistumisen. 
Valitse alumiini- ja PVC-lamelleista ja luo yksilöllinen ilme 
sekoittamalla ja yhdistelemällä kankaita ja viimeistelyn 
yksityiskohtia.
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 Pelkistettyä tyylikkyyttä
Silhouette®

Upean tyylikkäät Silhouette®-kaihtimet 
suodattavat voimakkaimmankin 
auringonvalon pehmeäksi ja luonnolliseksi 
hajavaloksi. Kahdesta kangaskerroksesta 
valmistetut Silhouette®-kaihtimet 
jakavat valon pehmeästi huoneessasi 
ja suodattavat samalla kirkkauden sekä 
heijastukset, jotta voit nauttia näkymästä. 
Vähennä huoneeseen saapuvaa lämpöä 
jopa 25% erityisten auringonsäteilyä 
heijastavien ja himmentävien 
suojakankaidemme ansiosta.
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Hienovarainen tunnelmavalaistus
eksklusiivisella tyylillä
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Moderni tyyli
Twist®

Hienostunut tyyli, joka yhdistää yksityisyyttä ja valon säätelyä. 
Twist®-kaihtimet tarjoavat uskomattoman tyylikkään ja 
yksinkertaisen tavan nauttia luonnollisesta valosta mihin aikaan 
tahansa päivällä tai yöllä. Voit huolettomasti liu’uttaa kaksi 
tyylikästä kangasta toistensa ohi aukinaiseen, puoliaukinaiseen 
tai kokonaan suljettuun asentoon luodaksesi oikean tunnelman 
kotiisi. Vähennä heijastusta televisiota katsellessasi ja lisää 
yksityisyyttä kylpyhuoneeseen tämän malliston upeiden 
kankaiden tyylikkäiden ja leikkisien kuvioiden avulla.
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Ajaton tyyli
Puusälekaihtimet

Luonnon lämpöä ja kauneutta 
kotiisi. Hienoimmista puulajeista 
suunnitellut Luxaflex® Puusälekaihtimet 
antavat ikkunoillesi ajattoman tyylin. 
Kauniisti mukautettuun upeaan 
valikoimaamme kuuluu luonnollisia 

ja ihastuttavia puulajeja, jotka on 
hankittu eettisesti ja kasvatettu 
kestävästi hoidetuissa metsissä. Yli 70% 
kaikista puisista sälekaihtimistamme 
on valmistettu käyttämällä FSC®-
sertifioitua puumateriaalia. Tyylikkään 

puujäljitelmäkaihdinten mallistomme 
valmistuslaatu on sama kuin aidon puun, 
mutta ne ovat vedenkestäviä ja sopivat 
täydellisesti keittiöiden ja kylpyhuoneiden 
kuumuuteen ja kosteuteen.
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Lapsiturvallisuus 
Suunnittelua turvallisuus huomioiden 

Kuvittele mielessäsi maailma, jossa ikkunaratkaisusi 
säätävät itsensä automaattisesti luoden täydellisen 
huoneympäristön aamuisin, päivisin ja öisin. Juuri 
se palkitussa PowerView®-Moottoroinnissa on 
parasta. PowerView® on mahdollista ohjelmoida 
niin, että kaikki kaihtimesi liikkuvat tarkalleen 
haluamaasi kohtaan. Voit ohjata ja aikatauluttaa 
kaihtimia intuitiivisella älypuhelimellesi tai 
tabletillesi saatavilla olevalla PowerView®-
sovelluksella tai käyttämällä kaukosäädintä.

PowerView®-Moottorointi on saatavilla Duette®, 
Vekkikaihtimet, Silhouette® ja Twist®, Rullakaihtimet, 
Sälekaihtimet, Lamellikaihtimet ja Laskoskaihtimet.

Me Luxaflex® olemme asettaneet lasten turvallisuuden etusijalle. 
Suunnittelufilosofiamme yksi kulmakivistä on tehdä tuotteistamme 
turvallisia koteihin, joissa on vauvoja ja pieniä lapsia. Luxaflex® 
tarjoaa monenlaisia innovatiivisia turvallisiksi, mukaviksi ja kauniiksi 
suunniteltuja kaihtimien käyttöratkaisuja.

PowerView® 
Moottorointi
Älykkäät kaihtimet, jotka 
yksinkertaistavat elämääsi
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LiteRise®

Vallankumouksellinen Luxaflex® LiteRise® -järjestelmä tekee 
kaihtimien nostamisesta ja laskemisesta helpompaa kuin 
koskaan aiemmin. Nosta työntämällä ylös, laske vetämällä alas ja 
kaihtimesi pysyvät täsmälleen siinä kohdassa, johon asetat ne.

LiteRise® on käytettävissä Duette®, Vekkikaihtimet ja Silhouette® 
ja Rullakaihtimet sekä Sälekaihtimet. 

SmartCord®

Palkittu Luxaflex® SmartCord® käyttää takaisin vedettävää 
nauhaa, joka on aina saman pituinen, kun avaat tai suljet 
kaihdinta. 

SmartCord® on käytettävissä Duette®, Vekkikaihtimet ja 
Silhouette® sekä Laskoskaihtimet.

Pyydä asiantuntija-apua

Paikallisessa Luxaflex®-esittelytilassa voit selata tuotteitamme ja käyttöjärjestelmiämme sekä hankkia asiantuntijaneuvoja kotisi 
oikeanlaisten kaihtimien löytämiseksi.
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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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