LASILIUKUSEINÄT

PROFIN-KAIHTIMET

TEKNISET TIEDOT

PROFIN-KAIHDIN

ASENNUS JA YHTEENSOPIVUUS

SUOJAA JA SISUSTAA

Kaihdin asennetaan sekä ikkunan ala- että ylälaitaan. Se on
helppo irrottaa kannakkeistaan pesua varten ja kiinnittää
takaisin paikoilleen. Vain 15 mm leveä kaihdin mahtuu
Profin-lasiliukuovien väliin.

Profin-kaihdin suojaa auringon paahteelta sekä tuo yksityisyyttä ja viihtyisyyttä koteihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Vekkikankaasta valmistettu
kaihdin luo pehmeän tunnelman ja sisustaa tyylikkäästi.

SÄÄTYY KAHTEEN SUUNTAAN

Voit sijoittaa kaihtimen portaattomasti juuri sopivalle korkeudelle kankaassa
kiinni olevista kahvaprofiileista.

SUUNNITELTU PROFIN-TUOTTEISIIN
Kaihtimet voidaan asentaa sekä Profin-lasiliukuseiniin että kiinteisiin
ikkunoihin. Kapea kaihdin vie niin vähän tilaa, että se mahtuu lasiliukuseinien väliin.

Valkoinen läpinäkymätön 1250
R=63 %, A=6 %, T=31 %

P

MATERIAALIT
Valmistaja Suomen Visor Oy

Profin-kaihtimella luot tiloihin helposti haluamasi tunnelman. Jättämällä
kaihtimen ikkunan yläreunasta auki saat näkösuojaa sulkematta luonnonvaloa ulos. Ylhäältä alas  laskettaessa kaihdin varjostaa tehokkaasti auringon
paahteelta.

KANKAAN VÄRIT

Verhojen kangas on Öko-tex -sertifioitua polyesteriä. Sertifikaatti takaa, ettei niissä ole haitallisia torjunta-aineita, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Kankaan taustalla on valon
ja lämmön heijastumista tehostava helmiäispinnoite. Osa
kankaista on palosuojattuja. Kaihtimen profiilit on valmistettu
alumiinista.
ALWAYS IN THE RIGHT LIGHT.

Harmaa läpinäkymätön 1263
R=60 %, A=20 %, T=20 %

P
Valkoinen läpikuultava 3501
R=60 %, A=6 %, T=34 %

HUOLTO
Vekkikaihdin on helppo puhdistaa pölystä pölyimurin
harjaspäällä tai pyyhkimällä kostutetulla liinalla. Likatahrat
voidaan puhdistaa liottamalla kaihdin vedessä.

Kaihdin kiinnitetään ikkunaan sekä ala- että yläreunasta, jolloin se liikkuu
oven mukana heilumatta ja kolisematta ovia käytettäessä.

P
Harmaa läpikuultava 3502
R=58 %, A=19 %, T=23 %

Portaaton säätö
molempiin suuntiin

P

KESTÄVÄÄ TYYLIKKYYTTÄ

Kotimaiset Profin-kaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä aina juuri tiloihisi
sopiviksi. Kauniin kokonaisilmeen luot, kun valitset kaikkiin lasipintoihin
samaa sarjaa olevat kaihtimet.

tiivis

Kankaan vekkien
ja profiilien leveys
15 mm

100 - 3000 mm

Vesipestävät kaihtimet ovat kestävä ja turvallinen valinta sekä lapsiperheissä että toimistoissa ja julkisissa tiloissa. Ne palautuvat helposti
takaisin muotoonsa, vaikka niitä rypistäisi käsillä, eikä niissä ole lainkaan
roikkuvia naruja.

läpinäkyvä

P

helmiäistausta
palosuojattu

PROFIILIVÄRIVAIHTOEHDOT
Portaaton säätö
molempiin suuntiin
100 -1500 mm

Yli 1500 mm leveisiin ikkunoihin asennetaan
kaksi kaihdinta vierekkäin

•
•

Vaaleanharmaa (RAL 9006)
Valkoinen (RAL 9010)

R = valon heijastuma
A = valon imeytyminen
T = valon läpäisy
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