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TIIVI VISOR-KAIHDIN
TUOTEKORTTI

Tyylikkään Visor vekkikaihtimen avulla voi nauttia sopivasta luonnonvalosta ja miellyttävästä lämpötilasta sisätiloissa.
Kaihdin antaa hyvän näkö- ja aurinkosuojan sekä parantaa suurten lasipintojen akustiikkaa. Helppokäyttöiset ja kestävät Visor vekkikaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä Tiivin kiinteisiin ikkunoihin ja yksilehtisiin parvekeoviin.
Visor-kaihdin on ikkunoihin ja oviin suunniteltu kankainen vekkikaihdin, jota on helppo säätää ylhäältä ja alhaalta.
Profiilien huomaamaton design antaa kaihtimille arvokkaan ilmeen. Visor vekkikaihtimet on kätevintä hankkia ikkunaja ovitoimituksen kanssa samanaikaisesti.

MATERIAALIT

•
•
•
•

Visor vekkikaihtimien kankaat ovat kestävää ja ryhdikkäänä pysyvää
polyesteriä ja ne ovat tutkitusti turvallisia.
Kankaille myönnetty Öko-Tex-sertifikaatti takaa, ettei niissä ole
haitallisia aineita tai jäämiä.
Visor vekkikaihtimet kestävät kovaakin käyttöä ja ne ovat pimentävää kaihdinta lukuunottamatta vesipestäviä.
Valkoiset ylä- ja alaprofiilit ovat helppohoitoista alumiinia.

KÄYTTÖ

•
•
•

Visor vekkikaihtimissa on kaksisuuntainen mekanismi, jonka ansiosta
kaihdinta on helppo säätää portaattomasti halutulle korkeudelle sekä
alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin.
Kaihtimella voi luonnollisesti peittää ikkunan tai oven kokonaan.
Korkeisiin ikkunoihin on saatavilla lisävarusteena teleskooppinen
säätötanko.

Visor-kaihtimen voi säätää halutulle korkeudelle tarpeen
mukaan.

KOOT

•
•
•

Leveys 180 - 2000 mm (pimentävä max 1500 mm).
Korkeus 180 - 3000 mm (pimentävä max 2200 mm).
Yli 2000 mm leveisiin ikkunoihin tulee kaksi kaihdinta, pimentäviin
2-3 kaihdinta.

VÄRIT

•
•
•
•
•
•
•

Vaaleanharmaa 7460, pimentävä
Valkoinen 1220, tiivis, palosuojattu
Luonnonvalkoinen 1250, tiivis, palosuojattu
Harmaa 1263, tiivis, palosuojattu
Musta 1265, tiivis, palosuojattu
Valkoinen 3501, läpinäkyvä
Harmaa 3502, läpinäkyvä

Profiilien muotoilu myötäilee kaihtimen laskoksia. Tuotteelle
on myönnetty Design from Finland -sertifikaatti.

TOIMITUS

•
•

Kiinteisiin ikkunoihin asennetaan kaihtimen kiinnikkeet paikoilleen jo
tehtaalla. Kaihdin on helppo napsauttaa paikoilleen sen jälkeen, kun
ikkuna on asennettu.
Ovien kaihtimet asennetaan tehtaalla kokonaan paikoilleen.

MITOITUS

•
•
•

Visor vekkikaihdin on helppo mitoittaa ja asentaa jo hankittuihin
Tiivin kiinteisiin ikkunoihin ja oviin.
Kaihtimen leveys on valoaukon leveys -2 mm.
Korkeus on sama kuin valoaukon korkeus.

LAPSITURVALLISUUS
Visor Vekkikaihtimessa ei ole irrallaan roikkuvia naruja tai
kuristumisvaaraa aiheuttavia narulenkkejä. Sen vuoksi
kaihdin on turvallinen myös perheissä, joissa on pieniä
lapsia.

