RULLAVERHON
KASETTI & SIVUKANAALIT
Apollo rullaverho voidaan viimeistellä kangasrullaa suojaavalla kasetilla,
ja pimennyksen takaavilla sivukanaaleilla.
Kasetti suojaa itse kangasta ja mekanismia, ja antaa kaihtimelle
viimeistellyn ilmeen. Se myös varmistaa ettei valo pääse sisätilaan
kaihtimen yläreunasta. Kasetti voidaan asentaa kiinni kattoon tai
seinään.
Sivukanaalit asennetaan kiinni seinäpintaan, ja ne tulevat tiiviisti kiinni
kaihtimen kasettiin. Sivukanaalit ohjaavat kangasta kulkemaan suorassa,
ja estävät valon pääsyn kaihtimen reunoilta.
Alas voidaan asentaa Z-profiili, johon kankaan alalista asettuu kaihtimen
ollessa alhaalla. Z-profiili on käytännöllinen varsinkin kohteissa, joissa
kangasta ei saa ulottumaan niin alas, ettei valo pääsisi myös kaihtimen
alareunasta.
Sivukanaalit ja Z-profiili käyvät myös kohteisiin, joissa kangas pääsisi
muuten heilumaan - kuten oviaukot ja ulkotilat.

Täydelliseen pimennykseen
Apollo pimennysverhoilla saat tilasta täysin pimeän.
Pimennyksestä on apua varsinkin Suomen valoisissa kesäöissä – pimeys helpottaa nukahtamista ja parantaa unen
laatua. Pimennystä tarvitaan myös päivisin, kuten lastentarhoissa ja auditorioissa.
Apollo pimennysverhoa voidaan käyttää myös valkokankaana.
Apollo tarjoaa täysin pimentävät aurinkosuojat. Kankaina pimennysverhoissa käytetään täysin 100% pimentäviä
kuoseja, jotka eivät läpäise valoa lainkaan.

max.
400cm

max.
600cm

Käyttö: Vakiona ketjukäyttö (valkoinen, harmaa, ruskea, beige, musta, hopea, kulta, pronssi)
Saatavilla myös helposti moottorikäyttöisenä.
Apollo kaihdin - mekanismillakin on merkitystä
Apollo rullaverhon kauniit kankaat rullautuvat laadukkaille ja kestäville mekanismeille,
joissa on patentoidut sivukäyttöiset käyttömekanismit.
Tyylikäs ja kestävä kokonaisuus soveltuu erinomaisesti niin koteihin kuin julkisiinkin
tiloihin.
Valmistamme pimennysverhot automaattisesti tarpeeksi vahvalle mekanismille.
Näin ollen pienet kaihtimet pysyvät myös mekanismiltaan siroina ja huomaamattomina,
ja suuret kaihtimet ovat turvallisia käyttää eikä kangas notku putkella.
Apollo Kierrekaihtimet valmistetaan Suomessa. Myönnämme mekanismille ja kankaan
kiinnitykselle 5 vuoden takuun.
Huolehdimme kaihdinten turvallisuudesta, ja jokaisen ketjukäyttöisen kaihtimen
toimitukseen kuuluu ketjun turvalukko.

Kaihdin on monikäyttöinen hyötytuote, jolla saadaan myös parannettua ilman laatua ja viihtyvyyttä.

SIVUKÄYTTÖ Ø 32-40-45
System ® 32 max.leveys 1800 mm / kangas - 40mm valmismitasta
System ® 40 max.leveys 2500 mm / kangas - 45 mm valmismitasta
System ® 45 max.leveys 4000 mm / kangas - 45 mm valmismitasta
HUOM! mekanismin kokoon vaikuttaa myös kaihtimen korkeus sekä kankaan paino
MOOTTORIKÄYTTÖ Ø 40
System ® 40 max.leveys 2500 mm / kangas - 45 mm valmis mitasta
System ® 45 max.leveys 3000 mm / kangas - 45 mm valmis mitasta

Kasetti 32-mekanismille

Kangasputki

Kasetti 40- ja 45-mekanismille

Kangasputki

Kangasputki

Asennus seinään tai kattoon
Kasetti voidaan asentaa joko seinään tai kattoon.

Kattokannake

Seinäkannake

Kasetin verhoilu kankaalla
Kasetin etuprofiili voidaan verhoilla millä tahansa
mallistomme kankaalla. Yhtenevällä kankaalla saat
kaihtimeen pelkistettyä huomaamattomuutta, kun taas
valitsemalla erilaisen kankaan saat kaihtimeen kehysmäistä
kontrastia.

Sivukanaali 80 x 24 mm
Sivukanaali asennetaan seinäpintaan kiinni itse profiilista.
Alas voidaan käyttää Z-alaprofiilia.
Sivukanaali-kaihtimissa käytetään aina :
System ® 45+ max.leveys 4000 mm / kangas - 45 mm
valmismitasta

Apollo takaa tuotteilleen
laadun antamalla kuulaketjukäyttöisille kaihtimille ja kankaan
lukitukselle 5 vuoden takuun!
Yhteystiedot: Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy, Yrittäjänkuja 5, Iisalmi

Apollo kaihtimet valmistetaan
mittatilaustyönä Suomessa,
laadukkaista ja turvallisista
komponenteista.

www.apollokaihdin.fi

myynti@apollokaihdin.fi

puh. 017 821 2811

