Kangasvekkikaihtimet
Kaunista ja yksinkertaista,
monia mahdollisuuksia

Uudista ja muuta kauniilla vekeillä
Kangasvekkikaihdin yhdistää hienolla tavalla
ryhdikkäät, suorat linjat ja pehmeän kauniit kankaat.
Tämän vuoksi kaihdin sopii erinomaisen hyvin
moniin erilaisiin miljöihin ja tyyleihin.
Voit tehdä löytöretken kangasmallistomme upeaan
värien, kuvioiden ja yhdistelmien maailmaan
löytääksesi juuri sen värin ja toiminnon, jota etsit.
Voit löytää klassisia vekkikaihtimia yksinkertaisilla
kankailla tai kaihtimia kaksinkertaisilla Duette®
kankailla. Kaksinkertainen kangas saa aikaan
eristävän vaikutuksen, joka sekä pitää lämpöä
ulkopuolella kesällä että sisäpuolella talvella.
Jos haluat ripustaa kaihtimen keittiöön tai johonkin
muuhun tilaan, jossa se voi altistua suuremmalle
koetukselle, niin valikoimissa on monia kankaita,
joiden pinta on erikoiskäsitelty kulutusta kestäväksi.
Se on tärkeää voidaksesi nauttia vekkikaihtimestasi
vielä monien vuosien päästä.
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Mallisto, joka
huomataan
Uudessa Luxaflex® kangasvekkikaihdin
mallistossa on monia ihania, iloisen kirjavia
värejä sekä kuultavia ja jännittäviä graafisia
kuvioita kankaissa. Jokaiseen tyyliin ja
makuun löytyy sopiva, piditpä sitten isoista
kontrasteista tai yksinkertaisesta ja hillitystä.
Voit kuitenkin olla siitä täysin varma, että
löydät täydellisen vekkikaihtimen Luxaflex®
mallistosta.
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Vekkejä kaikkiin
muotoihin
Kangasvekkikaihdin Deko Plus on monien
mahdollisuuksien kaihdin. Huolimatta
ikkunan suuruudesta, muodosta tai
sijainnista, löydät aina omiin tarkoituksiisi
parhaiten sopivan ratkaisun. Voit nauttia
kaihtimen yksinkertaisuudesta vinoissa,
kolmikulmaisissa tai todella suurissa
ikkunoissa – ja voit käyttää sitä
valonsuojauksessa juuri siellä missä tarvitaan.

Deko Plus

Suuret ikkunapinnat
Todella suuret ikkunat eivät ole este
kangasvekkikaihtimelle. Duette®
mallistossa on saatavana kankaita
aina leveyksiin 440 cm asti.
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Toimiva kaltevassa
Malli vaijereilla ankkuroi kaihtimen
paikoilleen ikkunaraameihin.
Tämän vuoksi se sopii erityisen
hyvin kalteviin ikkunoihin ja
terassinoviin.

Ylhäällä, alhaalla
tai keskivälillä
Kangasvekkikaihdin ”top down/bottom up” on
erinomaisen joustava malli kodin kaikissa
huoneissa. Voit vetää sen perinteiseen tapaan
ylhäältä alas tai päinvastoin alhaalta ylös, ja voit
käyttää kaihdinta näkösuojana tarvittaessa vain
ikkunan alaosassa valon tullessa huoneeseen
ikkunan yläosasta. Kaihtimen käyttömekanismit
ovat joko tavallinen naru tai pienet käsikahvat
ylhäällä ja alhaalla niin, että kaihtimen
yksinkertainen ja tyylipuhdas ilme säilyy.

Top down/bottom up
Riippuen ikkunan sijainnista voi top
down/bottom up toiminnalla
toimivan vekkikaihtimen pingottaa
ikkunaraamien väliin tai laittaa
vapaasti laskeutumaan ikkunan
päälle.
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Energiatehokkuutta
ympäri vuoden
Jos etsit energiatehokasta tuotetta, on
Duette® paras valinta. Ilmataskut, jotka jäävät
kaksinkertaisen kankaan väliin estävät
lämmön karkaamista sisältä talvella, jos
kaihtimesi on alasvedettynä. Samalla tavalla
lämpö pysyy kesällä ulkona. Sisälämpötila
pysyy alempana ja saat viileämmän huoneen.
Duette® kaihtimella on myös ääntä eristävä
vaikutus. Se sopii erityisen hyvin huoneeseen,
jossa täytyy vaimentaa ja pehmentää ääntä.

Duette®
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Voimakkaasti eristävä
Duette® Architella® tarjoaa, kiitos
kolmen ilmataskunsa, ainutlaatuisen
eristävän vaikutuksen, joka voi
vähentää energiankulutusta
kodissasi.

”Keen on Green”
Duette® kaihdin on Keen on Green
merkillä varustettu tuote. Se kertoo
sen, mitä me yhdessä voimme
tehdä ympäristön hyväksi.

Jokaiselle
jotakin
Yhtä yksinkertaista, kuin on löytää
sisustustyylisi mukainen kangas, on
myös valita käyttömekanismi tuotteelle,
joka sopii parhaiten tarpeisiisi. Voit valita
seuraavista vaihtoehdoista; naru-, tai
ketjuveto, LiteRise™ tai moottorointi.

Naruveto tai ketjuveto
Käyttö on yksinkertaista. Vedät
kaihdinta ylös ja alas oikealta tai
vasemmalta. Voit valita naruvedon
narulukolla tai sivuvetomekanismin.
Sivuvedon saa narulla tai ketjulla.

Moottori
Voit myös valita kaihtimen
ohjaamista varten moottorin.
Kattoikkunoihin tai muuten
korkealla sijaitseviin ikkunoihin
se on melkein ainut vaihtoehto.
Se on myös kätevää ja tyylikästä.

LiteRiseTM
LiteRise™ mallia vedät yksinkertaisesti
ylös ja alas kevyellä käsiotteella
alalistasta. Näkyvissä ei ole siis mitään
näkyviä naruja. Tämä tekee kaihtimesta sekä kauniin, tyylipuhtaan,
että turvallisen lapsia ajatellen.
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