Rullakaihtimet
Persoonallista tyylikkyyttä

Moderni klassikko,
jolla on oma paikkansa
Rullakaihdin on klassikko, joka ei ole koskaan poissa
muodista. Se ei myöskään ole niin monimutkainen
tuote. Rullakaihdin sopii lähes kaikkiin huoneisiin,
sillä se voi olla huomaamaton, mutta toiminnallinen
tuote tai ikkunan kaunis katseenvangitsija.
Mitä ikinä toivotkin rullakaihtimelta, niin voit
olla aina varma, että se takaa optimaalisen
auringonsuojauksen. Voit valita Luxaflexmalliston
monista eri kankaista täysin pimentävän tai liiallista
auringonsäteilyä ja valoa vähentävän tai ehkä vain
hienon läpikuultavan kankaan pehmentämään
sisääntulevaa valoa. Luxaflex rullakaihdin sopii
kaikenlaisiin ikkunoihin huolimatta niiden koosta.
Voit toteuttaa samaa tyyliä koko talossa.
Voit yhdistää keskenään myös rullakaihtimia ja
paneeliverhoja, jotka esitellään tämän esitteen
sivulla 7. Kun valitset kankaat samasta mallistosta,
ovat yhdistelmämahdollisuudet lähes rajattomat.
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Kaikki on mahdollista
Selailtuasi mallistoja, avautuu sinulle
kokonaisuudessaan se mahdollisuuksien
maailma, josta voit valita. Kankaita on
melkein kolmesataa erilaista, jotka ovat
jaoteltu neljään eri ryhmään; läpinäkyvät,
puoliläpinäkyvät, tiheät ja pimentävät. Tämä
jako neljään on tehty helpottamaan sinua
tarpeittesi mukaisen kankaan löytämisessä, ja
joka sitten täyttää kaikki ne toiveet, jota
rullakaihtimen toimivuudelta odotat. Lisäksi
joissakin kankaissa on erityinen pintakäsittely,
joka helpottaa puhdistamista voidaksesi
nauttia kaihtimestasi kauemmin.
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Anna persoonallisen
kädenjälkesi näkyä!
Jos haluat rullakaihtimen, joka kerää katseita
hieman enemmän kuin tavallisesti, niin voit
valita siihen jonkun pienen yksityiskohdan;
vaikkapa tyylikäs musta tai alumiini alalista,
romanttinen volanki alareunassa tai miksi ei
siisti puu- tai nahkavedin. Sinä valitset ja
annat persoonallisen kädenjälkesi näkyä
rullakaihtimessa.

Koristeet

Alumiinilista
Valitse kaihtimeen leveä
alumiinilista – kuvion kanssa
tai ilman. Kuvion voi valita
alumiini tai mustaan listaan.
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Romanttinen alareuna
Rullakaihtimeen voi valita kauniin
volangin alareunaan.

Pitää valon ja
hyönteiset poissa
Kun on tärkeää saada makuuhuone täysin
pimennettyä, on rullakaihdin tehokkain tapa.
Rullakaihdin saa aikaan 100 % pimennyksen
niin että koko perhe voi nukkua hyvin – jopa
kesäaamuisin auringon noustessa aikaisin.
Saatavana on myös rullakaihtimia, jotka
pitävät hyönteiset ja muut kutsumattomat
vieraat poissa. Voit todella nauttia kesästä.

Pimentävä
ja hyönteis
verkko
Ei hyttysiä tai muita
lentäviä hyönteisiä
Luxaflex rullakaihdin hyönteisverkko varmistaa hyttys- ja hyönteisvapaan tilan vuorokauden
ympäriinsä.

Skylight
Voit saada pimentävän rullakaihtimen myös kattoikkunoihin. Mallin
nimi on Skylight.
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Joustava
käyttömekanismi
Kuinka haluat ohjata rullakaihdintasi riippuu
tietysti ikkunan sijainnista, mutta myös siitä,
mikä tuntuu itsestäsi mukavimmalta. Kun ikkuna
on korkealla ja vaikeasti tavoitettavissa, on
tietenkin moottoroitu kaihdin kaukosäätimellä
varteenotettava vaihtoehto. Siisti ketjuveto
teräksestä on sopiva, kun ikkuna on helposti
saavutettavissa. Kun haluat rullakaihtimeen
jousimekanismin, rullaa Luxaflex Softraise
kaihdinta pehmeästi ja rauhallisesti.

Käyttö
mekanismi
Moottorointi
Korkealla sijaitsevaan ikkunaan on
moottoriohjattu rullakaihdin paras
valinta. Voit valita sähkö- tai
patterimoottorin.
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Rullakaihdin kasetissa
Rullakaihtimen rulla ja mekanismi
on piilotettu valkoiseen, mustaan
tai alumiinivärjättyyn kasettiin.
Tämä antaa kaihtimelle enemmän
ryhtiä ja tyyliä.

Kaunista korkeutta
ja leveyttä
Paneeliverhot kehystävät ikkunaa
jännittävästi. Niistä saa myös hyvän
suojauksen auringonsäteiltä ja muuta
näkösuojaa sisätiloihin. Tarvittaessa niitä
voidaan vetää edestakaisin aina paikkaan
missä niistä on eniten hyötyä. Kun paneelit
ripustetaan korkealle saadaan ikkunaan ja
huoneeseen lisää tilantuntua. Voit käyttää
paneeleja myös tilanjakajana keskellä
huonetta.

Paneeliverhot

Leveät tai kapeat paneelit
Valitset itse paneelin leveyden
– 25 cm:stä aina 120 cm:iin.

Kuvioitu tai yksivärinen
Yhdistele yksivärisiä paneeleja
kuviollisten kanssa.
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Nauti näkymästä
Ikkuna on raami. Raami lasin, valon ja
ilman ympärillä kuin myös kaikkien niiden
mahdollisuuksien, mitä sinulla on kauniin
kodin luomisessa.
Haluamme antaa sinulle inspiraatioita
ja ideoita oikeaan auringonsuojaukseen
kaikista maailman väreistä ja muodoista.
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Kuka on sanonut, ettet voisi nauttia
näkymästä ikkunassa vaikka se olisi
verhottu kaihtimella.
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