Ilo ja hyöty
samassa paketissa
Tuotteidemme avulla on mahdollista luoda näyttäviä ja persoonallisia
sisustusratkaisuja, sekä saada yksityisyyttä ja näkösuojaa. Voit myös säädellä
valoisuutta ja parantaa kotisi energiatehokkuutta. Tämä kaikki on
toteutettavissa omien mittojesi mukaan.
Perinteiset alumiinisälekaihtimet, raikkaat rullaverhot, tyylikkäät pystylamellit,
verhokisko- ja paneelikiskojärjestelmät kuuluvat laajaan tuotevalikoimaamme,
entistä kehitetyimmillä materiaaleilla ja ohjausjärjestelmillä. Tarkasti mittojen
mukaan valmistetut tuotteet luovat yksilöllisyyttä sisustamiseen niin kotiin, kuin
liiketiloihin ja julkisiin rakennuksiin.
Tuotevalikoimastamme löydät energiataloudellisia sisustuselementtejä, mitkä
nostavat huonetilan ja rakennuksen arvoa lisäämällä viihtyvyyttä, tunnelmaa sekä
suojaa.
Toivotamme iloa sisustamiseen, suunnitellaan yhdessä
sinulle sopivat ratkaisut.

Kestävä sijoitus
Alumiinisälekaihtimet
Sälekaihdin on käytännöllinen ja tyylikäs sisustustuote niin kotiin
kuin liiketiloihin, kuin julkisiin rakennuksiin. Monipuolisuutensa
ansiosta sälekaihtimet antavat valoa ja avaruutta eri
vuodenaikoina suojaten myös tehokkaasti auringonvalolta
lämpöenergiaa säästäen. Ne luovat yksityisyyttä pysyen
kuitenkin huomaamattomina näkösuojina.
Materiaalina on korkealuokkainen polttomaalattu alumiini ja
säleleveyksiä on valittavana 16mm, 25mm, 35mm ja 50mm.
Värivaihtoehtoa on n. 150, joista varmasti löytyy mieluinen väri
vaativammallekin sisustajalle. Kaihtimen saa yksi- tai
monivärisenä; maalipinta on joko matta, kiiltävä tai
metallihohtoinen. Voit myös valita puukuvioidun pinnan,
yläkotelot ja alalistat sekä nauhojen värit on mahdollista sävyttää
useimpiin säleisiin sopiviksi. Sälekaihtimet valmistetaan aina
yksilöllisesti ja tarkasti tarpeesi mukaan myöskin vino-, kaari- ja
pyöreisiin ikkunoihin. Kaihtimet kiinnitetään pintaan tai
ikkunalasien väliin ikkunarakenteista riippuen.

• Reikäsäle
suodattaa valoa valoverhomaisesti
ja säilyttää maiseman niiden ollessa
suljettuna. Soveltuu esimerkiksi
toimistoon ja julkisiin tiloihin.

• NoHole – ei reikiä
on erikoissälekaihdin, jossa
vetopunosten reiät ovat säleen
takaosassa minimoiden valon
läpipääsyä. NoHole onhyvä
vaihtoehto himmennystä vaativiin
iloihin kuten kokous- ja
neuvottelutilat, auditoriot, studiot
ja luokkahuoneet.

• WoodLine
on kaunis, kestävä ja kevyt
puukuvioinen alumiinisälekaihdin
kaikkeen sisustamiseen. WoodLine
-kaihtimissa on valittavana
kuusi eri kuviovaihtoehtoa ja se
kestää kosteutta sekä lämpötilan
vaihteluita ikkunoiden välissä toisin
kuin aito puusäle. WoodLine
kaihtimien kotelossa on sama
pinnoite kuin säleissä ja punokset
valitaan kaihtimiin sopiviksi.

• Sähkökäyttöisyys
on mahdollista myös
sälekaihtimissa, niin kuin lähes
kaikissa muissakin verhoissa.

Sisusta valolla
Pystylamelli
Pystylamellikaihtimet ovat erityisesti suurten lasipintojen auringonsuojia ja ne toimivat sekä lämmön- että ääneneristäjinä.
Luonnonvalon hyödyntäminen on järkevää energiataloudellisistakin syistä. Usein valo tulee kuitenkin väärästä suunnasta tai
se on liian voimakasta. Pystylamellikaihtimilla voidaan helposti säätää valon suunta ja voimakkuus sopivaksi.
Lamellit toimivat hyvin verhoina tai huoneen jakajina antaen tilalle ilmettä ja näkyvyyttä. Pystyasentonsa ansiosta lamellit eivät
kerää pölyä ja ovat muu- tenkin helppohoitoisia. Lamellit on
helppo vaihtaa, mikäli halu- taan muuttaa sisustusta.
Pystylamellit ovat saatavana eri leveyksillä ja värivaihtoehtoja on
useita. Materiaalivalikoima on laaja, sisältäen palosuojatut ja pimentävät erikoiskankaat. Kaihtimet asennetaan joko seinään tai
kattoon.

Näön vuoksi
Rullakaihtimet
Rullakaihdin on kodikas ja edullinen vaihtoehto kodin uudistamiseen. Kauniit kuosit värivalikoimine en mahdollistavat kodin monipuolisen sisustamisen. Erityisesti lastenhuoneet ovat hyviä kohteita, kun tilaan halutaan antaa persoo nallinen ilme. Rullakaihtimet ovat edullisia vaihdettavuutensa ansiosta, kaihtimen voi vaihtaa vanhoihin kannakkeisiin parissa minuutissa. Näin kodin ilmettä pystyy muuttamaan vaivattomasti.
Rullakaihtimia saa määrämittaisina valmiina paketteina tai ne voidaan valmistaa tarkasti asiakkaan antamien mittojen mukaan. Ne sopivat kaikkiin ikkunatyyppeihin ja ne voidaan asentaa kattoon tai seinään. Kankaan valinnalla voidaan vaikuttaa sisään tulevan valon määrään. Valikoimaan kuuluu myös
reiällisestä Soltis screenkankaasta tehty kaihdin, joka toimii tehokkaana
häikäisy- ja näkösuojana, sisäpuolella maisema kuultaa verhon läpi.
Rullakaihtimia saa myös pimentävinä, jolloin ne antavat tarvittaessa tehokkaan
valonsuojan. Pimentävät rullakaihtimet sopivat hyvin esimerkiksi lasten- ja makuuhuoneisiin sekä TV-tiloihin.

Paneeliverhot
Sisustuselementiksi, tilanjakajiksi tai parvekkeelle auringonsuojaksi. Saatavilla myös screen kankaina, mitkä suojaavat
tehokkaasti lämmöltä, mutta eivät silti peitä näköalaa.
Paneeliverhoja on saatavilla 2,3,4 ja 5-urakiskoilla. Verhot ovat
vapaasti liikuteltavissa koko kiskon pituudelta. Sopivat
erinomaisesti pitkille parvekkeille, terasseille, olohuoneisiin tai
toimiston kokoustiloihin.
Kiinnitys on tarroilla paneelivaunuihin, jolloin ne saadaan
tarvittaessa helposti alas esim. puhdistusta varten ja alapainon
ansiosta verhot pysyvät suorina.

Vaativaan
pimennykseen
Pimennyslaitteet
Mikäli valoisana aikana tarvitaan täydellistä pimennystä, pimentävä erikoiskangas
takaa 100 %:n valonsuojan. Pimennyslaitteet sopivat kaikkialle, missä pimennystä
tarvitaan: auditoriot, koulujen luokkahuoneet, av-tilat tai vaikka vaativan
elokuvaharrastajan oma kotiteatteri. Erikoiskangas on akrylaatilla pinnoitettua
100 % polyesteriä ja se liikkuu tiiviisti sivukanaalien molemminpuolisissa
harjaksissa estäen täydellisesti valon sisään pääsyn.
Pimennyslaitteet asennetaan pinta-asennuksena ja ne voidaan kiinnittää seinään
tai kattoon. Pimennyslaitteet ovat käytettävissä jousi-, ketju- ja sähkökäyttöisinä.
Ketjukäyttö soveltuu erityisesti korkeiden ikkunoiden hallintaan.

Tekniset tiedot
SÄLEKAIHTIMET
Värivalikoima
Säleen materiaali

n. 120 varastoväriä
polttomaalattua alumiinia,
vahvuus n. 0,21mm
Säleen leveydet
Slimline16/25/35/50 mm
Yläkotelo/alalista polttomaalattua terästä, 20 väriä
Punokset
polyesteriä, 20 väriä
Kaihtimen leveys väliinasennusmalli: min. 11,5 cm, max. 400 cm
pinta-asennusmalli: min. 14 cm, max. 400 cm
Slimline max. 300 cm
Kaihtimen korkeus max. noin 380 cm
Asennustavat
ikkunoiden väliin tai pinta-asennus
Saatavana myös epäsymmetrisiin, pyöreisiin ja
Muuta
kalteviin ikkunoihin.
Sähkökäyttöinen, joko kääntävä tai
nostava ja kääntävä moottori.

PANEELIVERHOT
Värivalikoima
Kangasmateriaali
Kisko

yli 100; yksiväriset ja kuviolliset
kankaat
polyester, puuvilla, tai Screen
kankailla
max. pituus 580cm, 2, 3, 4 tai 5uraisena

RULLAKAIHTIMET
Kangasvalikoima
Kangasmateriaali
Mekanismi
Alareuna
Vedin
Kaihtimen leveys
Käyttökorkeus

yli 100; yksiväriset ja kuviolliset kankaat,
pimentävät yksiväriset ja kuviolliset kankaat
puuvilla- tai polyesterpohjaisia rullakaihdinkankaita
jousi-, ketju- tai sähkökäyttöinen
suora tai muotoiltu reunus, kantattuna tai hapsuilla
naru-, tamppi- tai tupsuvedin
jousi- ja ketjukäyttö min. 31cm,
sähkökäyttö min. 33 cm, max. 400 cm
norm. 160–190 cm

PYSTYLAMELLIKAIHTIMET
Kangasvalikoima
Kangasmateriaali

kuosi- ja värivaitoehtoja n. 70 kpl
polyester-, puuvilla- tai lasikuitupohjainen
pintakäsitelty kaihdinlamelli, myös palosuojattu
Lamellileveydet
127/89/63 mm
Yläkotelo
alumiinia, valkoinen
Mekanismi
kuulaketju- ja narusäätimet
Kaihtimen leveys max. 600 cm
Kaihtimen korkeus normaali n. 400 cm
Asennustavat
seinään tai kattoon
Muuta
Saatavana myös yläkalteviin ikkunoihin.

Ota yhteyttä,
aloitetaan yhdessä sisustussuunnittelu.

www.pkskaihdin.net

