
Sisäkäyttöön suunnitellut vapaasti laskeutuvat Skyline -rullakaihtimet toimitetaan varustettuna sivu-
vedolla tai hiljaisella Somfy -moottorilla.

Skyline -rullakaihtimiin voit valita joko läpinäkyvän screenkankaan, pimennyskankaan tai perintesen 
yksivärisen kankaan mallistostamme.

Skyline -kaihtimissa käytetään laadukkaita amerikkalaisia Rollease -komponentteja, jolloin kaihtimet 
kestävät vaativissakin olosuhteissa.

TAMPEREEN MARKIISI OY • Nuutisarankatu 35 • 33900 Tampere • Puh. 010 292 2400 • myynti@tamar.fi

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted) www.tamar.fi

KAIHTIMET

TAMAR SKYLINE -RULLAKAIHTIMET
sivuveto / moottorikäyttö - kangasputki 38 -> 63 mm



      
Kuvaus:

Toimitusaika:   7 - 12 arkipäivää  

Avausmekanismi:  sivuveto / moottorikäyttö (Somfy -moottori)

Asennus:  kiinnitys kattoon / seinään

   kaihtimet valmistetaan mittojen mukaan / 

   korkeammat kaihtimet tarjouksen mukaan

Skyline - kangasputki 38 mm / 50 mm / 63 mm  

Alalista:   16mm pyöreä alumiini. Värit: valkoinen, alumiini ja musta

Kannakkeiden värit:  valkoinen, harmaa ja musta

Ketjun pituus:  vakiona 1500 mm, mutta voidaan tehdä myös muuhun mittaan (huomioi lapsiturvallisuus!)

Korkeus:  Kangaspakan korkeus. Kaihtimen kankaan näkyvä osa on korkeus -20 cm (38 mm), 

   - 30 cm (50 ja 63 mm)

   Kaihtimien maksimimitat saattavat vaihdella valitun kankaan mukaan

Kangas

vaihtoehdot:   Kangasvalikoimaan kuuluu kuultavia, pimentäviä, screen sekä palosuojattuja kankaita

   Kangasvalikoimasta saa lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai sivuiltamme:

   https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-rullakaihtimet/

Takuu:   2 vuotta

Skyline kangasputki 38 mm  

Maksimimitat (mm): maksimikorkeus: kankaasta ja kaihtimen leveydestä riippuen 2000 - 4000 mm

   maksimileveys: kankaasta ja kaihtimen korkeudesta riippuen: 2000 - 2500 mm

Kannake:  
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KAIHTIMET

TAMAR SKYLINE -RULLAKAIHTIMET
sivuveto / moottorikäyttö - kangasputki 38 -> 63 mm

https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-rullakaihtimet/


      
Kuvaus:

Skyline kangasputki 50 mm  

Maksimimitat (mm): maksimikorkeus: kankaasta ja kaihtimen leveydestä riippuen 2000 - 4000 mm

   maksimileveys: kankaasta ja kaihtimen korkeudesta riippuen: 2000 - 3500 mm

Kannake:  

 

 

Skyline kangasputki 63 mm  

Maksimimitat (mm): maksimikorkeus: kankaasta ja kaihtimen leveydestä riippuen 2000 - 4000 mm

   maksimileveys: kankaasta ja kaihtimen korkeudesta riippuen: 2000 - 4000 mm

Kannake

ketjukäytölle: 
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KAIHTIMET

TAMAR SKYLINE -RULLAKAIHTIMET
sivuveto / moottorikäyttö - kangasputki 38 -> 63 mm



      
Skyline kangasputki 63 mm  

Maksimimitat (mm): maksimikorkeus: kankaasta ja kaihtimen leveydestä riippuen 2000 - 4000 mm

   maksimileveys: kankaasta ja kaihtimen korkeudesta riippuen: 2000 - 4000 mm

Kannake

moottorikäytölle: 
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KAIHTIMET

TAMAR SKYLINE -RULLAKAIHTIMET
sivuveto / moottorikäyttö - kangasputki 38 -> 63 mm


