Hinnasto
ja mittausopas

Tyylikästä ja toimivaa
aurinkosuojausta

Sälekaihtimet
Säätömekanismi

Mitat

Väri

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

40 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

60 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

70 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

80 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

90 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

100 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

110 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

120 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

140 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

160 x 160 cm

Alumiinisälekaihtimet 25 mm

säätönyörillinen

180 x 160 cm

mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen
mattavalkoinen

Tyyppi

Toiminnot

Lyhennettävissä

Hinta

Valoa suodattavat

kyllä

16,95

Valoa suodattavat

kyllä

22,95

Valoa suodattavat

kyllä

24,95

Valoa suodattavat

kyllä

27,95

Valoa suodattavat

kyllä

32,95

Valoa suodattavat

kyllä

36,95

Valoa suodattavat

kyllä

37,95

Valoa suodattavat

kyllä

42,95

Valoa suodattavat

kyllä

47,95

Valoa suodattavat

kyllä

52,95

Valoa suodattavat

kyllä

57,95

SÄLEKAIHTIMET

TARVIKKEET
Isolde - kaihdinharja
Tristan - kaihdinsakset

17 x 13,5 cm

7,95
6,95
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Pimentävät rullaverhot
Tyyppi

Säätömekanismi

Mitat

Väri

Toiminnot

LyhennettäHinta
vissä

RULLAVERHOT
Saga-rullaverho

ketjuvedin

80 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

32,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

100 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

39,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

120 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

42,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

140 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

49,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

160 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

54,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

80 x 185 cm

luonnonvalkoinen

pimentävät

kyllä

32,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

100 x 185 cm

luonnonvalkoinen

pimentävät

kyllä

39,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

120 x 185 cm

luonnonvalkoinen

pimentävät

kyllä

42,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

140 x 185 cm

luonnonvalkoinen

pimentävät

kyllä

49,95

Saga-rullaverho

ketjuvedin

160 x 185 cm

luonnonvalkoinen

pimentävät

kyllä

54,95

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Pimentävät rullaverhot
Tyyppi

Säätömekanismi

Mitat

Väri

Toiminnot

Lyhennettävissä

Hinta

RULLAVERHOT
Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

80 x 185 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

59,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

100 x 185 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

69,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

120 x 185 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

79,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

140 x 185 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

84,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

160 x 185 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

89,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

80 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

59,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

100 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

69,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

120 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

79,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

140 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

84,95

Tuva pimentävät rullaverhot

nyöritön

160 x 185 cm

harmaa

pimentävät

kyllä

89,95
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Läpikuultavat rullaverhot
Tyyppi

Säätömekanismi

Mitat

Väri

Toiminnot

Lyhennettävissä

Hinta

RULLAVERHOT
Tea-rullaverho alumiinilistalla

ketjuvedin

80 x 185 cm

luonnon- läpikuultava
valkoinen

kyllä

45,95

Tea-rullaverho alumiinilistalla

ketjuvedin

100 x 185 cm

luonnon- läpikuultava
valkoinen

kyllä

52,95

Tea-rullaverho alumiinilistalla

ketjuvedin

120 x 185 cm

luonnon- läpikuultava
valkoinen

kyllä

55,95

Tea-rullaverho alumiinilistalla

ketjuvedin

140 x 185 cm

luonnon- läpikuultava
valkoinen

kyllä

64,95

Tea-rullaverho alumiinilistalla

ketjuvedin

160 x 185 cm

luonnon- läpikuultava
valkoinen

kyllä

72,95
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Lamellit ja kotelot
Säätömekanismi

Mitat

Väri

Tim-lamellikotelot

vetotanko

100 cm

Tim-lamellikotelot

vetotanko

Tim-lamellikotelot
Tim-lamellikotelot

Lyhennettävissä

Hinta

valkoinen

kyllä

23,95

150 cm

valkoinen

kyllä

32,95

vetotanko

190 cm

valkoinen

kyllä

39,95

vetotanko

240 cm

valkoinen

kyllä

44,95

Tim-lamellit, 8-os

89 x 250 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

24,95

Tim-lamellit, 8-os

89 x 250 cm

luonnonvalkoinen

valoa suodattavat

kyllä

24,95

Tim-lamellit, 8-os

89 x 250 cm

pellava

valoa suodattavat

kyllä

29,95

Tim-lamellit, 8-os

89 x 250 cm

harmaa

valoa suodattavat

kyllä

24,95

Tim-lamellit, 8-os

89 x 250 cm

hiilenharmaa

valoa suodattavat

kyllä

24,95

Pimentävät lamellit, 8-os

89 x 250 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

32,95

Pimentävät lamellit, 8-os

89 x 250 cm

harmaa

kyllä

32,95

Tyyppi

Toiminnot

TIM-LAMELLIKOTELOT

SÄLEET

PIMENTÄVÄT LAMELLIVERHOT
pimentävät
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Vekkikaihtimet
Tyyppi

Säätömekanismi

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

Väri

Toiminnot

LyhennettäHinta
vissä

60 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

54,95

nyöritön

80 x 210 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

74,95

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

90 x 210 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

79,95

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

100 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

69,95

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

110 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

74,95

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

120 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

79,95

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

130 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

84,95

Vida - valoa suodattava vekkikaihdin

nyöritön

140 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat

kyllä

89,95

Mitat

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Vekkikaihtimet
Tyyppi

Säätömekanismi

Mitat

Väri

Toiminnot

LyhennettäHinta
vissä

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

60 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

59,95

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

70 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

69,95

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

80 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

72,95

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

90 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

79,95

100 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

89,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

94,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

99,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

104,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

109,95

valoa suodattavat kyllä

114

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön
Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön
Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön
Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön
Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

110 x 160 cm
120 x 160 cm
130 x 160 cm
140 x 160 cm

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

150 x 160 cm

valkoinen

Iben - valoa suodattava vekkikaihdin nyöritön

160 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

119

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

60 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

74,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

70 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

79,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

80 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

84,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

90 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

89,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

100 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

99,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

110 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

104,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

120 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

109,95

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

130 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

114

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

140 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

119

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

150 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

129

Falk - pimentävä vekkikaihdin

nyöritön

160 x 160 cm

valkoinen pimentävät

kyllä

139
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Vekkikaihtimet
Tyyppi

Säätömekanismi

Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet

portaaton säätö

40 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

34,95

Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet

portaaton säätö

60 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

39,95

Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet

portaaton säätö

70 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

42,95

Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet

portaaton säätö

80 x 160 cm

valkoinen valoa suodattavat kyllä

46,95

90 x 160 cm

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

49,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

54,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

59,95

valkoinen

valoa suodattavat kyllä

74,95

Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet
Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet
Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet
Leah-ylös-alas-vekkikaihtimet
Leah-vekkikaihtimen lisäosa,
karmikiinnitys

portaaton säätö

Mitat

portaaton säätö 100 x 160 cm
portaaton säätö 110 x 160 cm
portaaton säätö 120 x 160 cm

Väri

valkoinen

Toiminnot

Lyhennettävissä

Hinta

6,95
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Mittausopas ja tarkistusluettelo
Tärkeitä valintoja
Haluatko päästää mahdollisimman paljon valoa sisään vai sulkea valon pois?
Haluatko suojautua katseilta, mutta nauttia maisemista?
Haluatko nukkua täysin pimeässä vai nauttia auringon ensisäteistä aamuisin?
Onko tilassa tietokoneen tai television näyttö, jonka haluat suojata heijastuksilta?
Haluatko suojata huonekaluja haalistumiselta?
Haluatko ehkäistä lämpötilan vaihteluja ja säästää energiaa?
Pidätkö pelkistetystä vai runsaammasta tyylistä?
Ovatko kosteusolosuhteet ja puhtaanapito ratkaisevia tekijöitä?
Oletko sisustamassa lastenhuonetta ja haluat nyörittömän ratkaisun?
Tekniset ratkaisut
Asennetaanko tuote seinään vai ikkunakarmien sisään?
Laskeutuuko tuote ikkunan alareunaan vai lattiaan saakka?
Avautuuko ikkuna sisään- vai ulospäin?
Ovatko käytössä seinä- vai kattokiinnikkeet?
Miltä puolelta haluat säätää tuotetta?
Onko tarpeen ottaa huomioon rakenteita, kahvoja, ilmakanavia,
pattereita tai virtajohtoja, jotka voivat vaikuttaa tuotteen asennukseen?
Mittojen ottaminen
Ota mitat aina teräsmitalla.
Mitat tulee ottaa aina tuotteen asennuskohteesta.
Merkitse aina ensin muistiin leveys, sitten korkeus.
Muista mitata leveys ylhäältä ja alhaalta sekä korkeus molemmilta puolilta. Jos mitoissa
on poikkeamia, käytä lyhintä mittaa.
Pane merkille asennuskohteen vinoumat tai epätasaisuudet

Mittojen ottaminen karmeista

Mittojen ottaminen sisäpuolelta /
nurkkauksesta
Kid/Hemtex tarjoaa tyylikästä ja toimivaa aurinkosuojausta

ää!

Erittäin tärke

Toiminnallisuus ja tarpeet

Mieti toiminnallisuutta ja tarpeita!
Onko kohteessa suuret vai kapeat ikkunat? Haluatko
suojautua katseilta ja auringolta vai sulkea valon
kokonaan pois? Kaipaatko näkösuojaa, mutta
haluat nauttia maisemista? Pidätkö pelkistetystä
vai runsaammasta tyylistä? Huomioon otettavia
asioita on paljon. Dekosol®-tuotemerkkimme tarjoaa
laajan valikoiman laatutuotteita, joissa huomioidaan
laatu, muotoilu ja toimivuus. Tutustu ratkaisuihimme
ikkunaasi varten tästä.

Lapsiturvallisuus
Olemme huolehtineet vetonyörillisten
aurinkosuojaustuotteidemme
lapsiturvallisesta kiinnityksestä.
Käytä lapsiturvallista seinäkiinnikettä,
joka pitää nyörit pois lasten ulottuvilta. Ketjuvetimellisten rullaverhojen
lapsiturvallisuus voidaan varmistaa
nyörikiinnikkeellä ja -kiristimellä.
Lapsiturvatoiminnot on lisätty kaikkiin
nyörillisiin tuotteisiimme.

Vekkikaihtimet ovat moderni ja joustava
vaihtoehto sälekaihtimille. Vekkikaihtimet valitaan
tarpeen ja toiminnallisuuden mukaan. Se voidaan vetää
kokonaan kasaan tai vetää auki ikkunan tai sen osan
suojaksi – tarpeen mukaan.
Ne on helppo asentaa ja ne vievät vähän tilaa. Voit
valita valoa suodattavan tai pimentävän vekkikaihtimen tai melua vaimentavan ja energiaa säästävän
mallin. Vekkikaihtimiemme leveys on 60–160 cm ja
korkeus jopa 210 cm. Meillä on myös terassioviin
sopivia vekkikaihtimia.

8

9

Nyörit pois lasten ulottuvilta!
Siirrä sängyt, vauvansängyt
ja huonekalut etäälle
aurinkosuojaus10
tuotteiden nyöreistä.
8

11

Mallistomme

7

7

7

Lamelliverhot ovat käytännöllisiä ja moderneja. Jos
sinulla on suuret ikkunat lattiasta kattoon ja kaipaat
vaihtoehtoa perinteisille verhoille, lamellit ovat
toimiva ratkaisu. Voit helposti säädellä, haluatko
päästää päivänvalon ja katseet sisälle vai sulkea ne
Rullaverhot, pimentävät ja läpikuultavat: Rullapois. Lamelliverhot voidaan mukauttaa täydellisesti
verhoja on saatavilla niin ketjuvetimellisinä kuin
ikkunaan tarpeesi mukaan. Niistä on saatavilla monia
vetimettöminä malleina. Vetimettömässä rullavervärejä ja struktuureja, myös pimentäviä malleja.
Ver. 1.3 - 06.2014
hossa on ainutlaatuinen softclose-mekanismi: pieni
Vakiopituus on 2,5 metriä. Valkoinen malli on saatapainallus, ja verho rullaa hiljaa ja pehmeästi ylös.
vana myös 5 m:n pituisena.

Ver. 1.3 - 06.2014
Ver. 1.3 - 06.2014

Sälekaihtimet: Alumiinisälekaihtimet on valmistettu
laadukkaasta, pitkäikäisestä materiaalista. Sälekaihtimet on helppo puhdistaa, joten ne sopivat hyvin
kylpy- ja märkätiloihin sekä keittiöihin. Saatavilla on
useita upeita värejä.

Varoitus: Pienet lapset voivat kuristua
lenkkeihin, joita muodostuu aurinkosuojatuotteeseen kuuluviin nyöreihin,
ketjuihin ja nauhoihin. Nyörit voivat
kietoutua lapsen kaulaan. Siirrä sängyt,
vauvansängyt ja huonekalut etäälle
aurinkosuojatuotteiden nyöreistä. Nyörejä
ei saa solmia yhteen. Huolehdi siitä, etteivät nyörit kietoudu yhteen ja muodosta
silmukkaa. Nyörien päät tulee kiinnittää
lasten ulottumattomiin vähintään 1,5
metrin korkeudelle lattiasta. Varoitustekstit ovat eurooppalaisen standardin
EN13120 mukaiset.

8

11

I

9

12

13

12

11

9

12

I
I

Lamelliverhot, nyöritön,
vetotangollinen

10
10

Pimentävät rullaverhot,
mukana ketjuvedin

13

Perinteiset alumiinisäle- Pimentävät rullaverhot,
kaihtimet, mukana vetonyöri nyöritön säätö

13

4/4
4/4

Kaksinkertainen, piment- Valoa suodattava
ävä ja valoa suodattava
vekkikaihdin, nyöritön
vekkikaihdin, nyöritön säätö säätö

Valoa suodattava
vekkikaihdin, nyöritön
säätö

Käytä nyöripysäytintä/-kiinnikettä!
Asentamalla ketjuvetimeen nyöripysäyttimen varmistat, että ketjuvedin katkeaa
yli 6 kilon vetovoimasta. Nyörikiinnike
asennetaan seinään tai ikkunanpuitteisiin,
mikä estää lapsia kietomasta nyöriä
kaulaansa.

Tyylikästä ja toimivaa
aurinkosuojausta

hemtex.fi

