Juuri sinulle sopiva kaide
helppohoitoinen • selkeä • yksilöllinen • kaunis

Markkinoiden ensimmäinen
arkkitehtonisesta leikkoverkosta
valmistettu design-kaide

Rimajärjestelmä

Lasikaiteet
sävytetystä tai
kirkkaasta lasista

Yhdistele erilaisia
pintoja yksilöllistä
vaikutelmaa varten.

Helppohoitoinen alumiinikaide

– tyylin valitset sinä

Ledfe-alumiinikaiteet ovat erinomainen valinta parvekkeelle tai terassille.
Monipuoliset moduulit voidaan asentaa käytössä oleviin puutolppiin tai
pyöreisiin/nelikulmaisiin alumiinitolppiin.

Suunnittele unelmakaiteesi osoitteessa www.ledfe.fi
Valitse:

Muotoilu

Kokoa kaiteeseesi juuri
haluamasi moduulit. Voit
valita lasista, arkkitehtonisesta
leikkoverkosta tai rimoista
tehdyt kaiteet. Tai mikset
yhdistelisi niitä? Kaikissa mo
duuleissa on kiskoilla varuste
tut alumiinikehykset helppoa
asennusta varten.

Koko

Väri

Miten suuri terassi/parveke
sinulla on? Asennetaanko
kaide nykyisiin tolppiin?
Lasikaiteissamme on klassi
set kehykset ja laminoidut
turvalasit. Kehysten ansiosta
tolppien välinen etäisyys voi
olla suurempi kuin asennet
taessa puristuskiinnikkeillä.
Voit valita korkeudeksi 90,
100 tai 110 cm.

Voit tilata alumiinikaiteet
haluamasi värisinä. Pystym
me myös luomaan tankoon
laadukkaan puujäljitelmän.
Tällä tavoin saat huolto
vapaat kaiteet, jotka näyt
tävät esimerkiksi tiikki- tai
tammipuisilta.

Valaistus

Haluatko valaista koko kaiteen
muotoilun korostamiseksi?
Räätälöimme LED-valaistuksen
mittojen mukaan ja asennam
me sen lähes näkymättömiin
erityisillä kehysprofiileilla ja
himmentimillä.

– kaunista ja selkeää
•
•
•
•
•

Paljon vaihtoehtoja yksilölliseen muotoiluun.
Helppo asennus – helppohoitoinen alumiini
Ei näkyviä puristuskiinnikkeitä.
Valinnanvapautta, näyttävää muotoilua ja vastinetta rahalle.
Markkinoiden ensimmäinen leikkoverkosta valmistettu design-kaide.

Miksi alumiini?

Mitä leikkoverkko on?

Alumiini on ruostumaton ja lähes
huoltovapaa materiaali. Se kestää likaa
ja vaihtelevia säätiloja, ja sen puhtaana
pito on helppoa. Materiaali tarjoaa lisäksi
loputtomasti valinnanvaraa muodon,
pinnan ja värin osalta.

Leikkoverkko on metallia, joka on uurrettu
ja sitten venytetty. Näin syntyy kulutusta
kestävä ja muotoiltava materiaali, joka
ei vaadi hitsauksen kaltaisia perinteisiä
liitosmenetelmiä. Leikkoverkko antaa
aivan omanlaisensa muotoiluvaikutelman,
ja sitä käytetään usein arkkitehtonisena
yksityiskohtana.

Ledfen toimintaperiaatteita ovat korkea laatu, valinnanvapaus
ja moderni muotoilu. Haluamme työskennellä mahdollisimman
ympäristöystävällisesti, joten käytämme sataprosenttisen
kierrätyskelpoista alumiinia. Ledfe-tuotteet valmistaa Holmik Oy
Länsi-Suomessa sijaitsevalla Maksamaalla.
Pyydä meiltä lisätietoja juuri sinulle räätälöidyistä terassi- ja
parvekekaiteista.

www.ledfe.fi info@ledfe.fi puh +358 10 501 5675

