SCREEN KAIHDIN

Apollo Screen kaihtimet - häikäisy- ja lämpösuojaa estämättä näkymää
Screenkankaat suodattavat suurimman osan lämpösäteilystä pois jo rakennuksen ulkopuolella ja tekevät
työskentelystä näin mielekkäämpää.
Screen kaihtimet ovat energian säästössä tehokkaimpia, eikä koneellista tilojen jäähdytystä tarvita välttämättä
ollenkaan.
Screenkaihtimet ovat myös mainioita parvekkeiden jäähdyttäjiä. Parvekekaihtimet ja parvekeverhot tekevät
parvekkeestasi miellyttävän oleskelutilan. Suosituin mekanismimalli on screen rullaverho, mutta valmistamme
screen kankaista myös paneeliverhoja ja lamelliverhoja - juuri kohteeseen sopivaksi.

Apollo Screen kankaat:
Läpinäkyvät Screen kankaat takaavat lämpösäteilyn pysäyttämisen jo kiinteistön ulkopuolella, estämättä näkymää ulos.
Kankaita löytyy eri tiheyksiä, ja runsaasta värivalikoimasta löytyy varmasti sopiva sävy jokaiseen julkisivuun.
Screen kankaiden etuja:
Erittäin korkea mekaaninen kestävyys
Erinomainen värinkesto
Helppo puhtaanapito
Laaja värivalikoima
Ei tunkkaisuuden tuntua
Vähentää ilmastointikustannuksia
Täydellinen näkyvyys sisältä
Häikäisysuoja
Säätelee valoisuutta luonnollisesti
100% kierrätettävät tekstiilit
Ei haitallisia ihmisille tai ympäristölle
Läpäisevät korkean ympäristölaadun vaatimukset
(HEQ ; High environmental Quality)

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

Apollo kaihdin - mekanismillakin on merkitystä
Apollo rullaverhon kauniit kankaat rullautuvat laadukkaille ja kestäville mekanismeille. Valmistamme screen kaihtimia kolmella
erilaisella mekanismilla: rullverhona, paneeliverhona ja lamellikaihtimena.
Tyylikkäät ja kestävät kokonaisuudet soveltuvat erinomaisesti niin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.
Apollo Screen kaihtimet valmistetaan Suomessa.

Screen rullaverho Vakiona ketjukäyttö, saatavilla motorisoituna
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Screen paneeliverhot
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Maksimikoko 4000 x 4000mm
Asennus seinään tai kattoon
Vakiona pyöreä alumiininen
alalista
4 erikokoista
mekanismivahvuutta verhon
koon mukaan
Myös kiskolla liukuvana
(avautuvat parvekkeen
ikkunat)
Takuu 5 vuotta
Kiskon max.leveys 5000mm
Paneelin maksimileveys
60cm
Asennus seinään tai kattoon
Vakiona 2-urainen kisko
paneelit asettuvat limittäin
Paneelit liukuvat kiskolla
vaivatta
Paneelien asennus suoraan
kiskoon. Ei päästä pujotusta
Takuu 5 vuotta

Screen lamelliverhot Vakiona ketju/narukäyttö, saatavilla moottorilla
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Apollo takaa tuotteilleen
laadun antamalla Screen kaihtimille
5 vuoden takuun!

Maksimikoko 7000 x 3800mm
Lamellin leveys 127 mm
Vaihtoehtoisesti:
89-, 63- ja 50 mm
Asennus seinään tai kattoon
Käyttönarujen kätisyys ja
lamellien niputtuminen
valittavissa
Takuu 5 vuotta

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

