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6. Lyhtykehykset
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Tunnelmallinen ja turvallinen
kotimainen lyhtyrakenne
Paasikiven innovoima ja kehittämä lyhtyrakenne
on suunniteltu vaativaan pohjoiseen ilmastoon
suomalaista muistomerkkikulttuuria vaalien.
Valettu lyhtykehys hautakiveen yhdistettynä
muodostaa kauniin ja tunnelmallisen kokonaisuuden. Suomessa valmistetun, laadukkaan ja
kestävän lyhtyrakenteen ansiosta kynttilä palaa
turvallisesti, suojassa tuulelta ja tuiskulta.
Yksilöllisen lyhtykehyskokonaisuuden toteutukseen
on valikoimissamme monipuoliset vaihtoehdot
• 12 vakiokehysmallia
• lukuisia erilaisia risti- ja koristevaihtoehtoja
• seitsemän eri pintakäsittelyä
• kolme lasivaihtoehtoa
Lyhtykehys on valmistettu samasta pronssiseoksesta
kuin koristeet ja kirjaimet.
Lyhtyrakenteessa suositellaan poltettavan ainoastaan
öljykynttilöitä. Muunlaiset kynttilät ja niiden muovikuoret voivat palaessaan muodostaa nokea ja värjätä
lasi- ja pronssipintoja.

1.

2.

3.

Lyhtykehys taustapuolelta
1. saranoitu ovi
2. nuppi, rst-lukitussalpa
3. tummaksi patinoidut kiinniketangot ja ruuvit
4. “Vain öljykynttilälle” –tarra
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4.
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Pintakäsittelyvaihtoehdot

1. tumma patina

2. kirkas

3. taidepatina

4. taottu

5. kromattu

6. kullattu

7. kestolakkaus
7+2. kirkkaaseen
tai
7+3. taidepatinaan
yhdistettynä

Lasivaihtoehdot

L1. kirkas sileä lasi

L2. kirkas kuviolasi

Teknisiä lisätietoja
Lyhtykehystilausta varten tarvittavat tiedot
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lyhtykehysmalli, koko ja pintakäsittely
lasityyppi
mahdollisen koristeen tyyppi, koko ja pintakäsittely
tarvittaessa lisäohjeet koristeen toivotusta asettelusta
kiven vahvuus (jos muu kuin 150 mm)

Lyhtykehys voidaan tilauksesta toimittaa myös edestä aukeavana, mikäli lyhtykehystä ei voida avata kiven taustapuolelta kiven ahtaan sijainnin tai kasvillisuuden vuoksi. Edestä aukeavissa kehyksissä ovi viimeistellään pintakäsittelyllä
ja mahdollinen koriste kiinnitetään oven lasiin tai vaihtoehtoisesti kehykseen.
Lyhtykehysten osat on valmistettu ruostumattomista materiaaleista.
Lyhtykehys asennetaan kivessä olevaan aukkoon kiinniketankojen avulla.
Lyhtykehys on suunniteltu huoltovapaaksi, mutta se on myös tarvittaessa
huollettavissa. Lasit voidaan irrottaa ilman työkaluja mahdollista huoltoa ja
puhdistusta varten.
Huom. Lyhtykehysten lasien sekä lasiin kiinnitettyjen koristeiden
kiinnitysruuvien tulee olla hieman löysällä lämpötilavaihteluiden vuoksi.

L3. keltainen kuviolasi

A. Holvikehykset

A1. Iso holvikehys

A2. Pieni holvikehys

A3. Miniholvikehys

kiviaukon kork. 350 x lev.160 mm,
ulkomitta 370 x 180 mm

kiviaukon kork. 300 x lev. 120 mm,
ulkomitta 320 x 140 mm

kiviaukon kork. 220 x lev. 100 mm,
ulkomitta 240 x 120 mm

esimerkkikoristeena
26. Risti, 250 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
1. Risti, 200 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
22. Ruusu, 140 mm,
kirkas pinta

Esimerkkikuvassa

Havainnekuvien värisävyt voivat hieman poiketa todellisista värisävyistä.
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A2. Holvikehys,
kiviaukon koko 300x120 mm,
jonka etukehyksen oikeaan alakulmaan kiinnitettyinä:
- 19. Kallapari, 150x85 mm
- 20. Kallanlehti, 140x50 mm, oik.
- kirjainten tyyppi 3. Antikva
- 19. Leppälinnut, 40x80 mm,
oik. + vas.
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B. Goottilaiset holvikehykset

B1. Iso goottilainen holvikehys

B2. Pieni goottilainen holvikehys

B3. Goottilainen miniholvikehys

kiviaukon kork. 360 x lev. 160 mm,
ulkomitta 380 x 180 mm

kiviaukon kork. 310 x lev. 120 mm,
ulkomitta 330 x 140 mm

kiviaukon kork. 230 x lev. 100 mm,
ulkomitta 250 x 120 mm

esimerkkikoristeena
28. Risti, 250 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
12. Kaksitähkäinen vilja, 200 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
23. Muratti, 190 mm,
kirkas pinta

Esimerkkikuvassa
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B2. Goottilainen holvikehys,
kiviaukon koko 310x120 mm,
jonka etukehyksen alaosaan kiinnitettynä:
- 24. A. Risti lehvillä, 90x130 mm
- Yhteenvaletut kirjaimet, tyyppi Optima
- 18. Joutsen-pienoispatsaat, 2 kpl,
kork. 95 mm
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C. Suorakaidelyhtykehykset

C1. Suorakaidelyhtykehys
kiviaukon kork. 240 x lev. 120 mm,
ulkomitta 260 x 140 mm

Esimerkkikuvassa

C2. Minisuorakaidelyhtykehys
kiviaukon kork. 180 x lev. 100 mm,
ulkomitta 200 x 120 mm,
esimerkkikoristeena
1. Risti, 150 mm,
kirkas pinta

C1. Suorakaidelyhtykehys,
kiviaukon koko 240x120 mm,
jonka etukehyksen alaosaan kiinnitettyinä:
- 18. Sinisiivet, 2 kpl, 40x65 mm,
- kirjainten tyyppi 6. Kapea Antikva
- Valetut laatat kohokirjaimin,
pohja tumma patina, teksti taidepatina

Havainnekuvien värisävyt
voivat hieman poiketa
todellisista värisävyistä.
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esimerkkikoristeena
24. Valkovuokko, 160 mm,
kirkas pinta
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D. Ympyräkehykset

D1. Ympyräkehys

D2. Pyöreäreunainen ympyräkehys

kiviaukon halkaisija 160 mm,
ulkomitta d=180 mm,
kehysprofiilin vahvuus 5 mm

kiviaukon halkaisija 160 mm,
ulkomitta d=180 mm,
kehysprofiilin vahvuus 7 mm

esimerkkikoristeena
1. Pääsky 60 mm, 2 kpl
kirkas pinta
kiinnitettyinä kehykseen

esimerkkikoristeena
25. Risti, korkeus 100 mm,
kirkas pinta
kiinnitettynä lasiin

h Ympyräkehys taustapuolelta,
ympyrä- ja sydänkehyksissä on kynttilätaso,
jotta kynttilä palaa tasaisella alustalla.
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E. Sydänlyhtykehykset
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E1. Sydänlyhtykehys

E2. Pieni sydänlyhtykehys

kiviaukon kork. 210 x lev. 190 mm,
ulkomitta h=230 x 210 mm,
kirkas pinta

kiviaukon kork. 160 x lev. 160 mm,
ulkomitta h=180 x 180 mm,
kirkas pinta

Esimerkkikuvassa
E2. Pieni sydänlyhtykehys, kiviaukon koko 160x160 mm,
Yhteenvaletut kirjaimet tyyppi Kaunokirjoitus
Valetut laatat kohokirjaimin,
pohja tumma patina, teksti taidepatina

