
Lapsiturvallisuus
Suunniteltu turvallisiksi



Lapsiturvallisuus
Luxaflex® on asettanut lasten turvallisuuden etusijalle. Turvallisten ja käytännöllisten 
etujen tarjoaminen koko kotiin, lastenhuoneet mukaan lukien, on olennainen osa 
filosofiaamme. Kaikki tuotteemme täyttävät sisäkaihtimien toiminnan turvallisuutta 
koskevan eurooppalaisen standardin SFS-EN 13120 vaatimukset. Luxaflex® 
lapsiturvallisuusratkaisut tarjoavat turvallisia ja käytännöllisiä etuja lastenhuoneisiin. 
Kirkkaat värit ja hauskat designit varmistavat loputtomasti vaihtoehtoja valaistuksen 
hallintaan ja yksityisyyteen. 

Tietoisuus kodin perusvarusteista, kaihtimet mukaan lukien, on tärkeää lasten 
uteliaisuuden kasvaessa, kun he eivät pysty arvioimaan heitä ympäröiviä vaaroja.

Saatavana olevat Luxaflex® ratkaisut

Duette® PowerView® Moottorointi, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™, moottorointi, ja muut 
manuaaliset käyttötavat

Vekkikaihtimet PowerView® Moottorointi, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™, moottorointi, ja muut 
manuaaliset käyttötavat

Sälekaihtimet PowerView® Moottorointi, LiteRise®, moottorointi, ja muut manuaaliset käyttötavat

Rullakaihtimet PowerView® Moottorointi, LiteRise®, Softraise ja manuaaliset käyttötavat

Twist® PowerView® Moottorointi, moottorointi, ja muut manuaaliset käyttötavat

Silhouette® PowerView® Moottorointi, SmartCord®, LiteRise®, moottorointi, ja muut 
manuaaliset käyttötavat

Puusälekaihtimet Moottoroitu ja manuaalinen käyttö

Lamellikaihtimet PowerView® Moottorointi, moottorointi, ja muut manuaaliset käyttötavat

Laskoskaihtimet PowerView® Moottorointi, SmartCord®, moottorointi, ja muut manuaaliset 
käyttötavat

Skylight-kaihtimet Manuaalinen käyttö

Facette® Moottoroitu ja manuaalinen käyttö 



Ylivoimainen mukavuus – PowerView® Moottorointi

Kuvittele mielessäsi maailma, jossa kaihtimesi 
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.

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

Turvallinen ja mukava käyttö
Yleisiä ohjeita
Osta tai varusta lastenhuoneen kaihtimet aina 
parannettujen turvaominaisuuksien kanssa. 
Kaihtimien ostajien ja asiakkaiden on oltava 
tietoisia niistä vaaroista, joita löysät narut, nyörit, 
silmukat ja johdot saattavat aiheuttaa pienille 
lapsille.

Ota aina huomioon seuraavat ohjeet:
-  Pienet lapset voivat kuristua narujen silmukkaan, 

ketjuun ja nauhoihin, joilla käytetään kaihdinta 
ja verhoja. Lapset voivat myös kiertää naruja 
kaulansa ympäri.

-  Kuristumisen ja kiinni jäämisen välttämiseksi 
narut ja ketjut on aina pidettävä pienten lasten 
ulottumattomissa.

-  Siirrä vuoteet, lastensängyt ja kalusteet kauas 
kaihtimen naruista ja ketjuista.

-  Älä sido naruja yhteen. Varmista, etteivät narut 
kierry ja muodosta silmukkaa.

-  Asenna sisältyvät turvalaitteet ja käytä niitä 
laitteissa asennusohjeiden mukaisesti, jotta 
onnettomuusriski pienenee.

Pyydä asiantuntija-apua
Voit tutustua tarjoamiimme lukuisiin lasten 
turvallisuutta parantaviin ominaisuuksiin 
paikallisen Luxaflex®-jälleenmyyjän luona, joka 
antaa asiantuntevia neuvoja. Voit myös käydä 
osoitteessa www.luxaflex.fi

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

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

Manuaalinen käyttö
Luxaflex® tarjoaa laajan valikoiman 
manuaalisia vaihtoehtoja, mukaan 
lukien säätötanko-, kampi- ja 
ketjukäyttö sisäänrakennettujen 
turvaominaisuuksien kanssa.

Good
morning
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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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