Duet te® & Vekkik aihDin

Sellaisena kuin haluat

Pollux
Duette ja vekkikaihdin
Tyylikäs kaihdin, jossa on erikoisvalmisteinen vekkikangas tai fiksuun lämmönsäätöön
kaksinkertainen kennokangas. Vekkikaihtimiin on saatavana monenlaisia miellyttäviä kankaita
läpikuultavista täysin pimentäviin. Duette®-kaihtimilla on eristäviä ominaisuuksia, jotka voivat
säästää energiaa niin kesällä kuin talvella. Lisävarusteena on saatavana palosuojattuja tai valoa
heijastavia kankaita. Mallisto on erittäin laaja ja voidaan sovittaa monentyyppisiin ja muotoisiin
ikkunoihin. Käsi-, nauha- tai moottoriohjaus.
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kahvakäyttöiset
Maksimileveys (mm)
2 300
1 500
( narukiristeinen asennus)
Maksimikorkeus (mm)
2 600
1 500
Maksimileveys (mm)
2 300
1 500
Maksimiala (m2)
6,0
2,25
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2 600
1 500
2
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Maksimiala (m Suorakulmaiset
)
6,0 kaarevat ja muut erikoismuotoiset ikkunat
2,25
( narukiristeinen asennus)

(kiinteäksi asennettu verhot. Ohjaus vaijerilla)

Suorakulmaiset kattoikkunat kaarevat ja muut erikoismuotoiset ikkunat
Maksimileveys
(mm)
1 500
1 500
( narukiristeinen asennus)
(kiinteäksi asennettu verhot. Ohjaus vaijerilla)
Maksimikorkeus (mm)
1 500
4 000
Maksimileveys (mm)
1 500
1 500
Maksimiala(m2)
2,25
Maksimikorkeus (mm)
1 500
4 000
Maksimiala(m2)
2,25

Ohjaus
Kaihdinta ohjataan nauhoilla vapaasti
Ohjaus
riippuvassa asennuksessa ja kahvoilla
Kaihdinta ohjataan nauhoilla vapaasti
nauhakiristysasennuksessa. Lisävarusteena
riippuvassa asennuksessa ja kahvoilla
moottori- tai monocommand-ohjaus.
nauhakiristysasennuksessa. Lisävarusteena
moottori- tai monocommand-ohjaus.
Asennus
Kaihtimen asentaminen on helppoa. KanAsennus
nakkeita on saatavana useimpiin ikkunaKaihtimen asentaminen on helppoa. Kantyyppeihin. Kannakkeet on muotoiltu niin,
nakkeita on saatavana useimpiin ikkunaettä karmin ja mekanismin välistä pääsee
tyyppeihin. Kannakkeet on muotoiltu niin,
mahdollisimman vähän valoa. Voidaan
että karmin ja mekanismin välistä pääsee
asentaa jopa ikkunalasien väliin erityisillä
mahdollisimman vähän valoa. Voidaan
välilasikannakkeilla.
asentaa jopa ikkunalasien väliin erityisillä
välilasikannakkeilla.
Kankaat
Kankaita on saatavana laaja väri- ja kuvioKankaat
valikoima läpikuultavista täysin pimentäviin
Kankaita on saatavana laaja väri- ja kuviokankaisiin. Valikoimassa on jopa palosuovalikoima läpikuultavista täysin pimentäviin
jattuja ja valoa heijastavia (lämpösäteilyä
kankaisiin. Valikoimassa on jopa palosuopienentäviä) kankaita. Duette® Classic on
jattuja ja valoa heijastavia (lämpösäteilyä
laadukas kennokangas, jossa on laskos
pienentäviä) kankaita. Duette® Classic on
molemmilla puolilla. Kaksoiskankaan
laadukas kennokangas, jossa on laskos
välissä on vaakasuunnassa ilmataskuja,
molemmilla puolilla. Kaksoiskankaan
jotka eristävät kuumalta ja kylmältä. Duvälissä on vaakasuunnassa ilmataskuja,
ette® Fixé on patentoitu ominaisuus, joka
jotka eristävät kuumalta ja kylmältä. Duestää kankaan ilmakanavia painumasta.
ette® Fixé on patentoitu ominaisuus, joka
estää kankaan ilmakanavia painumasta.

kokoon ja menettämästä eristyskykyään.
Tässä tapauksessa kaihtimen ulkopinta on
kokoon ja menettämästä eristyskykyään.
tasainen.
Tässä tapauksessa kaihtimen ulkopinta on
tasainen.
Kaikki Duette-kankaat pimentäviä lukuun
ottamatta ovat täysin pestäviä 30 °C:ssa.
Kaikki Duette-kankaat pimentäviä lukuun
Muut kankaat voi puhdistaa helposti kosottamatta ovat täysin pestäviä 30 °C:ssa.
tealla liinalla tai pölynimurilla.
Muut kankaat voi puhdistaa helposti kostealla liinalla tai pölynimurilla.

Kaihtimet voidaan sovittaa
monentyyppisiin ikkunoihin.
Kaihtimet voidaan sovittaa
monentyyppisiin ikkunoihin.

www.nordic-light.com
www.nordic-light.com
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Puhelin (02) 276 9300

Puhelin (02) 7315 415

Kirkkokatu 61, 90120 OULU
Puhelin 040 968 2026
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