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AlwAys in the right light.
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Visor Queen –kaihti-
met on kehitetty kes-
tämään kylmiä talvia 
ja paahtavaa hellettä. 
Kaihtimet kestävät hy-
vin myös suurta läm-
pötilojen vaihtelua.

Visor Queen –kaihdin on valon ja varjon hallitsi-
ja. sen avulla luot helposti erilaisia valaistuksia 
ja tunnelmia lasitetuille parvekkeille ja teras-
seille sekä sisätiloihin.

luonnonvalon määrää säätämällä luot kotiisi aina 
parhaat olosuhteet oleskeluun, seurusteluun tai 
vaikkapa parvekkeen kasveille. nauti sopivasta 

luonnonvalosta, miellyttävästä lämpötilasta ja 
halutusta tunnelmasta suojassa katseilta.

Visor Queen –kaihdin on suomalainen innovaa-
tio, joka valmistetaan mittatilaustyönä juuri 
sinulle. Visor valmistaa yli 100 000 kaihdin-
ta vuodessa. nämä kaihtimet koristavat jo yli  
14 500 kotia eri maissa.

Visor Queen –kaihtimet ovat kaunis sisustuselementti ja 
käytännöllinen keino tehdä lasitetuista ulkotiloista halu-
tessasi yksityisempiä.

Vesipestävästä erikoiskankaasta valmistetut Visor Queen –
kaihtimet ovat saavuttaneet valtavan suosion lasitetuilla 
parvekkeilla helpon asennettavuuden, toiminnallisuuden 
sekä pestävyytensä ansiosta. 

Visor Queen -kaihdin kiinnitetään lasiin sekä ylä- että ala-
reunasta, joten kaihdin ei kolise tuulessakaan. lasin voit 
avata ja sulkea normaalisti. Kaihtimissa on portaaton sää-
tömahdollisuus, joten voit vapaasti päättää mille korkeu-
delle sen asetat – vaikka lasin keskiosaan.

Visor Queen –kaihdin parantaa kotisi energiatehokkuutta. 
Kaihtimet pitävät sisälämpötilan kuumalla säällä alempa-
na, joka vähentää ilmastoinnin tarvetta.

siisti julkisivu nostaa kiinteistön arvoa. Valitsemalla koko 
kiinteistöön Visor Queen –kaihtimet saat kiinteistön julkisi-
vusta ryhdikkään ja yhtenäisen kokonaisuuden. 

AinA oikeAssA vAlossA
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Molempiin suuntiin 
toimiva säätömeka-
nismi on portaaton eli 
voit jättää kaihtimen 
juuri sille korkeudelle 
kuin haluat.

kAihdin jokA 
säätyy kAhteen 
suuntAAn

Visor Queen –kaihtimissa on pitkän tuotekehityksen tuloksena 
syntynyt kaksisuuntainen käyttömekanismi, jonka ansiosta kaih-
dinta voi säätää sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin. 
säätömekanismi on myös portaaton eli voit jättää kaihtimen juu-
ri sille korkeudelle kuin haluat. Kaihdinta voi säätää suoraa siinä 
olevasta kahvasta tai korkeissa tiloissa tarkoitukseen suunnitel-
lulla teleskooppisauvalla.

Visor Queen kaihtimen saat yksi- tai kaksiosaisena. Valitse käyt-
tötarkoitukseesi sopiva tyyppi Q2 tai Q6.

Q2 tyypin kaihdin on yksiosainen. Voit 
säätää sitä helposti sekä ylös että 
alaspäin portaattomasti. Q2 tyypin 
kaihtimella luot siistin ja yhtenäisen 
kaihdinpinnan juuri haluamallesi 
korkeudelle.

Q6 tyypin kaihdin on kaksiosainen. 
Voit säätää molempia kaihtimen osia 
sekä ylös että alaspäin portaattomasti. 
Q6 tyypin kaihtimella saat helposti 
peitettyä lasin ylä- ja alaosan erikseen 
menettämättä kuitenkaan maisemaa.

Kaikki Visor Queen – kaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä ja 
niiden asennukseen ei tarvita työkaluja eikä lasilistoihin tarvitse 
tehdä reikiä.

Tyyppi
Q6

Tyyppi
Q2
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Queen –parvekelasikaihtimilla teet lasitetusta parvekkeesta-
si entistä viihtyisämmän. Kaihtimilla voit säätää valon määrää 
sekä näkyvyyttä ulkoa sisälle.

Queen –parvekelasikaihtimien kankaan taustapuolen ohut hel-
miäis- tai metallikalvo heijastaa parvekkeelle tulevan auringon-
säteilyn tehokkaasti pois. ne suojaavat kotiasi liialta kuumuu-
delta. huoneiston ja parvekkeen välisiä sälekaihtimia ei enää 
tarvitse pitää kiinni, jolloin kotisi tuntuu avarammalta. 

Queen –kaidelasikaihtimet mahdollistavat myös kaihtimen sijoit-
tamisen kaiteen alapuolelle. Kaidelasikaihtimilla näkymää voi 
säätää joustavasti alhaalta ylöspäin parvekkeella, jossa lasitus 
on myös kaiteen alapuolella.

Kaidelasikaihtimet toimivat kätevinä näkösuojina. niiden por-
taaton säädettävyys mahdollistaa juuri tilanteeseen sopivan 
näkösuojan mutta saat parvekkeellesi luonnonvaloa ikkunan ylä- 
osasta.

kAidelAsikAihtimetPArvekelAsikAihtimet
Tyyppi
Q6

Tyyppi
Q2

Tyyppi
Q2

lähde: ramboll Finland Oy:n tutkimus

Parvekelasit yhdessä parvekelasikaihtimien kanssa la skevat sekä parvekkeen että asunnon lämpötiloja.
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lasikatolliset tilat ovat usein kesäisin sietämättömän kuumia 
niin ihmisille kuin kasveillekin. Queen –kattolasikaihtimet estä-
vät liian valon pääsyn sisään ja pitävät kuumuuden loitolla.

erityisesti kattoikkunoissa Queen –kaihdinten ominaisuudet pää-
sevät oikeuksiinsa. Ainutlaatuinen jäykistemekanismi pitää kaih-
timen ryhdikkäänä jopa vaakatasossa.

Queen –kattolasikaihtimet voidaan asentaa niin kiinteisiin kuin 
avattaviinkin kattoikkunoihin. ne ovat niin kevyet, ettei lasituk-
seen tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia.

yksittäistä kaihdinta voidaan avata ja sulkea portaattomasti mo-
lemmista päistä tarkoitukseen suunnitellun teleskooppisauvan 
avulla.

Queen –kaihtimia voidaan käyttää myös ikkunoissa ja ovissa. Va-
litsemalla samaa sarjaa olevat kaihtimet kaikkiin lasipintoihin 
saat kotiisi yhtenäisen ilmeen.

Queen –ikkunakaihdin kiinnitetään sekä ylä- että alareunasta. 
sen ansiosta se pysyy erittäin hyvin paikoillaan ovia ja ikkunoita 
avattaessa. erityisen joustorakenteensa ansiosta kaihtimien oh-
jainlangat pysyvät tiukalla, jolloin kaihdin kulkee suoraan ja on 
siten helppo säätää.

Queen – ikkunakaihtimet kestävät kovaakin käyttöä ja ovat vesi-
pestäviä.

kAttolAsikAihtimet ikkunAkAihtimet
Tyyppi
Q6

Tyyppi
Q2

Tyyppi
Q6

Tyyppi
Q2
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Visor Queen –kaihdinten asennukseen ei tarvita työ-
kaluja. Kaihtimen irrotus ja kiinnitys on niin help-
poa, että voit tehdä sen helposti itsekin ikkunoiden 
pesun yhteydessä.

helppo asennettavuus on yksi tuotekehityksemme 
ohjaava tekijä. 

Visor Queen –kaihtimien kankaat ovat tutkitusti tur-
vallisia. Kankaille myönnetty  Öko-Tex –sertifikaatti 
takaa, ettei niissä ole haitallisia torjunta-aineita, 
raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. 

Visor Queen –kaihtimet kestävät kovaakin käyttöä ja 
ovat vesipestäviä.

visor Queen kankaiden värit

Parvekelaseihin suositellut neljä kangasväriä. lisävärejä saa 

erikoistilauksesta.

visor Queen profiilien värit

Queen kaihtimen profiilin väri on valittavissa kahdesta vaihto-
ehdosta.
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Painoteknisistä syistä värisävyt voivat poiketa todellisesta sävystä.



suomen Visor Oy
hakatie 11-13
90440 Kempele

Finland

puh/tel +358 (0) 10 281 3200
fax +358 (0)10 281 3201

www.visorqueen.com
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visor Queen kankaiden värit

visor Queen profiilien värit
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P helmiäistausta

M Metalloitu tausta

Palosuojattu

R = Valon heijastuma A =  Absorbtio T = Valon läpäisy 

Painoteknisistä syistä värisävyt voivat poiketa todellisesta sävystä.
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