MAGIC LIGHT KAIHDIN
max.
280cm

max.
510cm
jopa

Apollo Magic Light kaihdin - sisustaa ja suojaa ikkunasi
Apollo Magic Light kaihdin on taianomainen rullaverho, jossa kankaan raidalliset ja läpinäkyvät osat luovat
päällekkäin rullautuessa ihanan sisustuselementin – puhumattakaan valonsäätelyn mahdollisuuksista. Raitoja voi
asettaa kiinni, auki – miten vaan! Magic Light kaihtimen saa helposti myös kokonaan pois ikkunan edestä,
rullaamalla sen ylös asti. Magic Light kaihdin on erinomainen sisustuselementti, jonka avulla luot tilaan tyylikkään ja
nykyaikaisen ilmeen. Kankaat ovat täysin peittäviä, ja soveltuvat myös mainiosti näkösuojaksi.
Kaihtimen maksimi leveys kankaasta riippuen jopa 280 cm.
Kaihtimen maksimi korkeus riippuen kaihtimen leveydestä ja kankaasta: jopa 510 cm.

Apollo kaihdin - mekanismillakin on merkitystä
Käyttö: Vakiona ketjukäyttö
Saatavilla myös helposti moottorikäyttöisenä.
Hengari

Apollo Magic Light kaihtimen kauniit kankaat liukuvat laadukkailla ja kestävillä
mekanismeilla, joissa on turvalliset sivukäyttöiset käyttömekanismit.
Asennettavissa kattoon tai seinään.
Tyylikäs ja kestävä kokonaisuus soveltuu erinomaisesti niin koteihin kuin julkisiinkin
tiloihin.
Apollo Magic Light kaihtimet valmistetaan Suomessa. Myönnämme mekanismille ja
kankaan kiinnitykselle 5 vuoden takuun.
Huolehdimme kaihdinten turvallisuudesta, ja jokaisen kaihtimen
toimitukseen kuuluu ketjun turvalukko.

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

Magic Light
kaihtimen tyylikkäät
osat
Open Cassette

Alalista

Ketjun turvapidike

Teknistä tietoa

Apollo Magic Light kaihdin
valmistetaan
automaattisesti tyylikkäälle
Open Cassette kasetille, joka
suojaa kangasrullaa
viimeistelee ulkonäön.
Kasettia saatavilla valkeana
ja mustana. Kasetin etulippa
verhoillaan kaihtimen
kankaalla.
Saatavilla myös esim.
Täyskasettimallina.
Alalista on pelkistetty ja
toimiva, ovaalin maallinen.
Magic Light kaihtimen
käyttöketju on vakiona
metallinen. Jokaisen
kaihtimen toimitukseen
kuuluu ketjun turvapidike.

Kasetin koko:
leveys 70mm x korkeus 75mm.
Ota huomioon kannakkeiden vaatima tila.

Kaihdin kiinnitetään kannakkeille
napsauttamalla kannakkeet kasetin
uraan.

Kattokannake

Magic Light kaihdin
voidaan kiinnittää
seinään tai kattoon.
Kaihtimen asennus on
helppoa - kaihdin
napsautetaan
kannakkeilleen helpon
clic-kiinnityssysteemin
avulla.
Kannakkeiden määrä
riippuu kaihtimen
koosta. Esim. 150 cm
leveälle kaihtimelle
tulee jo 3 kpl
kannakkeita.
Kaikki tarvittavat
kiinnitysosat sisältyvät
kaihtimen
toimitukseen.

Seinäkannake

Apollo Magic Light kaihdin kankaat:
Capri Peruskuosi

Florence Luonnonmukaisia sävyjä

Ice
Ivory Sand Mink Grey Black
White

Maple

Oak

Teak

Walnut

Siena Palosuojattu ja pimentävä

Verona Metallinsävyjä leveällä raidalla

White Cream Biscuit Pewter Charcoal

White

Gold

Copper

Black

2v.

Apollo takaa tuotteilleen
laadun antamalla Magic Light
mekanismille 5 vuoden takuun!

Milan Häikäisevän hienostunutta

White

Ivory

Sand

Venice Metallinhohtoisia sävyjä

Taupe

Tuscany Viehättävä puukuviointi

White

Ivory

Mink

Ebony

White

Gold

Silver

Black

Sorrento 3 sävyä samassa kankaassa

Luna

Sahara

Apollo kaihtimet valmistetaan
mittatilaustyönä Suomessa,
laadukkaista ja turvallisista
komponenteista.

www.apollokaihdin.fi
Yhteystiedot: Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy, Yrittäjänkuja 5, Iisalmi

myynti@apollokaihdin.fi

puh. 017 821 2811

