
SÄLEKAIHTIMET
Sisusta valolla ja väreillä



Vaihtoehtoja joka ise l le
Ilmettä ikkunaan
Sälekaihtimet antavat valoa ja avaruutta eri vuodenaikoina.Samalla ne suojaavat tehokkaasti auringonvalon
haitoilta ja säästävät lämpöenergiaa. Sälekaihdinmalliston eri säleleveydet ja runsaat värivaihtoehdot
vastaavat nykyaikaisen sisustajan ja suunnittelijan vaatimuksia. Sälekaihtimet on suunniteltu perinteiseksi
valon säätelijäksi ja idearikkaiden sisustajien elementiksi.

Omat kuvat
Luo uudenlaista iloa ja
ilmettä kotiisi. Tee täy-
sin oma, uniikki kaihdin
itsellesi. Kuvakaihdin
mahdollistaa omien ku-
vien tai vaikka yrityksen
logon käyttämisen kaih-

timessa. Nyt on mahdollisuus todella persoonal-
liseen sisustukseen ja fiilistelyyn.

Värien leikkiä
Tuotevalikoimasta löy-
dät omaanmakuusi sopivan
värin tai väriyhdistelmän,
jolla onnistut korostamaan
tiettyä väriä huoneessa tai
kalustuksessa. Saat huo-
neen värimaailmasta hal-

litun kokonaisuuden. Yksityiskohdat viimeistelee
koteloiden ja narujen sävytys säleiden mukaan.
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> 25 mm alumiinisälekaihti-
men värivaihtoehdot

Muodon vuoksi
Sälekaihtimet pystytään
muotoilemaan ikkunan
mukaan.Voit sisustaa yksi-
löllisesti ja millilleen mitto-
jen mukaan. Sälekaihtimet
valmistetaan aina mittati-
laustyönä, niin suoriin kuin

erimuotoisiinkin ikkunoihin – vaikka epäsymmetrisiin
ja jopa pyöreisiin.

Yksityisyyttä
Sälekaihdin sopii tilan-
jakajaksi niin kotiin kuin
konttoriin. Se on kevyt
ja ilmava tilanjakajana.
Saat helposti yksityisyyt-
tä halutessasi, ja säleet
avoimena tila on jälleen

avara. Sälekaihdin on lisäksi joustava ja helppo
elementti erilaisten tilojen muuntamiseen.
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Alumiinisälekaihdin
Sälekaihdin on toimiva ja tyylikäs sisustustuote koteihin, liiketiloihin ja julkisiin rakennuksiin.
Sälekaihtimen monimuotoisuudella on helppo lisätä huonetilaan tunnelmaa – lukuisat värivaihtoehdot, eri
säleen leveydet, kuvakaihdin, NoHole, reikäsäle ja paljon muuta.Valitset sälekaihtimet omien toiveidesi
mukaan. Lisäksi asiakaspalvelijamme auttavat sinua löytämään juuri oikeat tuotteet sinun tarpeisiisi.

Luotettava tuote
Alumiinisälekaihtimen materiaalina käytetään korkealuokkaista, polttomaalattua alumiinia. Yläkotelossa ja
alalistassa käytetään valmistusmateriaalina polttomaalattua terästä. Vetopunokset ja askelnauhat ovat poly-
esteriä ja ovat pitkäikäisiä UV-suojauksensa ansiosta.Maalipinta on joko matta, kiiltävä tai metallihohtoinen.
Voit valita myös puukuvioidun pinnan.
Tukevasta materiaalista valmistetut säleet ja alalista sekä optimoitu askelnauhajako, takaavat että verhot
pysyvät suorina eivätkä notku isommissakaan ikkunoissa.

Perforoitu eli reikäsäle
Reikäsäle on nimensä mukaisesti täynnä pieniä reikiä. Se suodattaa valoa valoverhomaisesti. Sopiva tilanteissa,
jolloin tilaan tarvitaan sekä valoa että verhot.

NoHole
NoHole -erikoissälekaihtimessa nostonarujen reiät saadaan peitettyä. Kaihtimen ollessa kiinni nostonaru-
jen reiät jäävät säleen taakse, eikä valo pääse paistamaan läpi. NoHole on hyvä vaihtoehto tiloihin, jotka
vaativat himmennykseltä paljon, esimerkiksi kokous- ja neuvottelutilat, auditoriot, luokkahuoneet sekä
kotiteatteritilat.Verho sopii myös sinulle, jota kesän valoisat illat häiritsevät – valintasi on silloin NoHole.

NoHole malli 1
Nostonarujen reiät säleiden ulkoreunoissa.

NoHole malli 2
Nostonarujen reiät säleiden sisäreunoissa.

50 mm alumiinisälekaihdin pinta-asennuksena.



Lämmön tuntua kotiin ja kesämökille

WoodLine – luonnollinen valinta kesämökille.

WoodLine
WoodLine -kaihdin on kaunis, kestävä ja kevyt puukuvioinen alumiinisälekaihdin
kaikkeen sisustamiseen.Ne kestävät kosteutta sekä suuria lämpötilan vaihteluita.
Saatavana myös NoHole -kaihtimena.
WoodLine -kaihdin viimeistelee tunnelman. Eri värisistä kuviovaihtoehdoista
löydät muuhun sisustukseen sointuvan luonnollisen kauniin värimaailman.
WoodLine sopii erityisen hyvin kesämökeille. Puukuviointi säilyttää mökin
lämpöisen tunnelman ja alumiinikaihtimena se kestää hyvin lämpötilojen
vaihteluita sekä kosteutta.
WoodLine on kevyt kaihdin, eikä se vaadi erikoismenetelmiä kiinnittämiseen.
Kuusi eri kuviovaihtoehtoa: kirsikka, teak, pyökki, tammi, koivu ja mänty.
Samat kuviot myös ylä- ja alakotelossa. Askelnarut ja vetopunokset ovat
säleen sävyn mukaisia.

> WoodLinen
kuviovaihtoehdot



Aitoa tunnelmaa

< 24 mm:n askelnauha on
näyttävä yksityiskohta.

> Puusälekaihtimen sävy- ja
puulajivalikoimaa. Keskellä
mallit trendiväreistä.

Puusälekaihdin
Aito puusälekaihdin vie sinut hienostuneeseen tunnelmaan. Se toimii paitsi tehokkaana aurinkosuojana,myös ääntä
vaimentavana akustisena pintana, kauniina sisustuselementtinä ja hyvänä tilanjakajana.
Puusälekaihtimet valmistetaan aina mittatilaustyönä – jopa kolmen metrin leveys on mahdollinen. Säleen leveyden
voit valita neljästä eri leveydestä. Lamelli on ohut, mikä keventää kaihdinta ja tekee ylösvedetystä nipusta mahdol-
lisimman pienen.
Valikoiman havu- ja lehtipuulajit antavat puukuvioihin ja sävyihin valinnanvaraa. Itse puulajin lisäksi sävyyn vaikuttaa
myös sen käsittely: lakka, petsi tai öljy. Voit valita myös täysin oman petsivärisävysi. Niiden lisäksi, aivan omat vaih-
toehtonsa värivalikoimaan tuovat trendivärit. Kokonaisuus pysyy yhtenäisenä kun myös mekanismi, narupallot ja
peitesäle valmistetaan samaan sävyyn. Askelnarujen (2 mm) tai askelnauhojen
(13 tai 24 mm) sävyn voit valita erikseen.
Puusälekaihdinta saa luonnollisesti myös moottoroituna.
Kiinnitämme puusälekaihtimien tuotannossa huomiota luontoystävällisyyteen
ja ulkomailta tuotujen jalopuiden raaka-aineista on alkuperäistodistukset.



Säleleveydet (alumiinisälekaihdin)
• 16 mm slimline,
erittäin siro sälekaihdin
• 25 mm, vakioleveys
• 35 mm, leveä
• 50 mm, erikoisleveä malli

Säleleveydet (puusälekaihdin)
• 25 mm
• 35 mm
• 50 mm
• 65 mm

www.pkskaihdin.net

ALUMIINISÄLEKAIHTIMET
Värivalikoima 60 väriä varastoväreinä
Säleen materiaali polttomaalattua alumiinia, paksuus 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
Muuta saatavana myös epäsymmetrisiin, pyöreisiin ja

kalteviin ikkunoihin
kauko-ohjattu sähkökäyttöinen kääntävä /
nostava ja kääntävä moottori

PUUSÄLEKAIHTIMET
Säleen materiaali 14 eri puulajia

petsaus ja / tai mattalakkaus, öljykäsittely
Säleen leveydet 25/35/50/65 mm
Yläkotelo/alalista koteloitu käyttömekanismi, säleen värin sävyyn
Narut/nauhat säleen värin sävyyn
Askelnauhan leveys 13/24 mm
Kaihtimen leveys max. 300 cm
Kaihtimen korkeus max. noin 300cm
Kaihtimen max. koko n. 5 m2
Asennustavat seinään tai kattoon pikakannakkeilla

Ikkunoiden väliin asennettavat kaihtimet

Pintaan asennettavat kaihtimet

3-pokainen ikkuna

Kiinteä ikkuna
Asennus aukkoon

Ovi-ikkunaan
asennettavat kaihtimet

Pintaan asennettavat
lisävarusteet

2-pokainen ikkuna

Kiinteä ikkuna
Asennus seinäpintaan
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