RULLAVERHO 32mm putkelle
TEKNISET TIEDOT
max.
200cm

max.
170cm

Käyttö: Vakiona ketjukäyttö
Saatavilla myös helposti kaukosäätimellä / seinäkatkaisimella.

Apollo kierrekaihtimen kauniit kankaat rullautuvat laadukkaille ja kestäville
mekanismeille, joissa on patentoidut sivukäyttöiset käyttömekanismit. Tyylikäs
ja kestävä kokonaisuus soveltuu erinomaisesti julkisiin tiloihin -kouluihin,
virastoihin, päiväkoteihin, sairaaloihin - sekä yksityiskäyttöön.
Apollo Kierrekaihtimet valmistetaan Suomessa. Myönnämme mekanismille ja
kankaan kiinnitykselle 5 vuoden takuun.
Alle 200cm leveät normaalikorkuiset Apollo rullaverhot valmistetaan 32mm
teräsputkelle.
Kankaan ollessa painava, ja korkeuden enemmän kuin vakio (n.170cm) kaihdin
voidaan valmistaa isommalle mekanismille kestävyyden varmistamiseksi.
Kannakkeet

Rullaverho voidaan asentaa kannakkeista seinään tai kattoon.
+ kannake on mekanismipäälle, ja 0-kannake 0-päälle.
Kaihtimen 0-päässä on joustotappi, jonka avulla kaihdin on helppo asentaa.
Kannakesuojat viimeistelevät huolitellun ilmeen.
Mekanismeja löytyy eri väreissä. System 32 saatavilla olevat sävyt:
Valkea, ruskea, beige, musta ja harmaa.
Tilauksesta metalliketjut: hopea, kulta, pronssi, ruostumaton teräs

Kannakesuojat

kannakesuoja
0-pään kannake
0-pää
kannakesuoja
mekanismipään kannake
mekanismipää ja ketju
litteä alalista ja päädyt
pyöreä alalista ja päädyt

Apollo
rullaverho
valmistetaan
aina mittojen
mukaan.

Mitoitus
Mitoita rullaverho joko syvennykseen p-p-mitalla tai pintaan kankaan mitalla.
Pintaan, eli ikkunan päälle asennettaessa ota huomioon ettei sivulla ole
häiritseviä esteitä. Mittaa kankaan leveys - mekanismi on tästä noin 4cm leveämpi.
Jos kaihdin tulee syvennykseen, mittaa piikki-piikki mitta asennuskohdasta.
Kangas on tästä n. 4cm kapeampi.
Apollo rullaverhon vakio käyttökorkeus on kankaasta riippuen 160-220 cm.
Mittaa tilausta varten myös haluttu korkeus.
Käyttöketju
Ketjun pituus alle 2m korkeissa kaihtimissa 150 cm.
Yli 2m korkeissa kaihtimissa vähennys korkeudesta -40cm.
Minimi ketjun pituus: 1m
Toimitukseen kuuluu ketjun turvalukko.
Ketjun kätisyyden ja pituuden saa määrittää tilatessa.
Alalista
Vakiona Apollo rullaverhossa on litteä alalista.
Alle 200 cm levyisiin kaihtimiin tulee muovinen, kankaalla päällystetty lista.
HUOM! Paksut kankaat menevät litteän alalistan päälle vain edestä.
Screen kaihtimissa vakiona pyöreä alumiininen alalista, valkea / alu.
Tämä vaihtoehto lisähintaan myös normaali rullaverhoon.

Kankaan rullautuminen
Kaihdin valmistetaan vakiona niin, että kangas tulee kaihtimen takaa, ja lasketuu
näin lähempänä seinäpintaa.
Halutessaan kaihtimen voi tilata edestä rullautuvana, jolloin kangasrulla ei jää
näkyviin. Tämä sopii erityisesti syvennyksiin, kun kankaan ja seinän väliin ei jää
rakoa.

Kangas vaikuttaa mekanismin valintaan.
Esimerkkejä kankaiden painoista:

Maksimikorkeudet kankaan painon mukaan

Pitkillä kannakkeilla 3cm lisää ulottumaa kannakkeeseen:

Pitkät kannakkeet ovat
hyödyllisiä paikoissa, joissa
asennuksen esteeksi tulee
esim. tuuletuslaite ikkunan
yläreunassa tai ikkunan kahva
kankaan laskeutumisen tielle.

Sivuohjain vaijerit pitävät kaihdinta paikoillaan

Kaihdin takalistalla
Kaihdin voidaan
valmistaa takalistalle,
jolloin kiinnityskohta voi
olla missä tahansa
takalistan pinta-alalla.
Takalistan saa asennettua
sivusiirtokiskolle, ja
kaihdinta saa näin
siirreltyä kiskossa
sivuttain.
Kasetti kaihtimet
Apollo rullaverho voidaan valmistaa
kangasrullaa suojaavan kasetin kera, joka
viimeistelee myös ulkonäön.
Täyskasetti on täysin mekanismin sisäänsä
sulkeva kasettiprofiili,
ja Open Cassette avokasetti on puoliksi
avonainen kasettiprofiili.
Kasetin etuprofiilin voidaan verhoilla millä
tahansa kankaalla.
Kasetin lisäksi kaihtimeen saatavilla 100%
pimennystä varten sivukanaalit sivuille, ja
z-alaprofiili alas.

Apollo takaa tuotteilleen
laadun antamalla kuulaketjukäyttöisille kaihtimille ja kankaan
lukitukselle 5 vuoden takuun!

Valmistamme rullaverhoja myös moottoroituna.
Käytät näin ollen kaihdinta helposti kaukosäätimellä tai
seinäkatkaisimella. Kysy lisää tehtaalta tai lähimmältä
jälleenmyyjältäsi.

Apollo kaihtimet valmistetaan
mittatilaustyönä Suomessa,
laadukkaista ja turvallisista
komponenteista.

www.apollokaihdin.fi

