


Tyyppi Q1

Kahvakäyttö ylhäältä
alaspäin

Tyyppi Q2

Kahvakäyttö ylhäältä
alaspäin ja alhaalta

ylöspäin

Tyyppi Q3

Narukäyttö ylhäältä
alaspäin

1. Voit käyttää queenia kahvasta, alhaalta, tai ylhäältä aukeavana.

2. Kaihtimen langan vetolujuus on vahva ja pitää tämän ryhdikkäänä.

3. Metalloitu tai helmiäispintainen tausta säteilee lämmön ja valon pois suojattavasta kohteesta.

1. 2. 3.

Queen-kaihtimet valmistetaan vedellä pestävästä erikoiskankaasta.
Varmatoiminen mekanismi soveltuu mitä moninaisimpiin kohteisiin.
Jäykistysmekanisminsa ansiosta kaihdin pysyy hyväryhtisenä myös
vaakatasossa olevissa ikkunoissa.

Erityisesti asennettuina lasitetuille parvekkeille kaihdin on saanut valtavan
suosion. Erikoisvalmistetun polyesterikankaan taustapuolella on ohuenohut
helmiäis- tai metallikalvo, minkä vuoksi taustan kalvopinta heijastaa
parvekkeelle tulevan auringonsäteilyn tehokkaasti takaisin ulos. Kestävä
kangas kestää niin pesemistä, aurinkoa, kosteutta, kuin pakkastakin.

Tyyppi valitaan käyttökohteen ja tarpeen mukaan:



Queen-kaihtimet on kehitetty mahdollisimman helpoiksi asentaa. Olkoon näiden sĳainti sitten tavallisessa
ikkunassa, parvekkella, katto- tai ovi-ikkunassa, voit asentaa nämä kätevästi myös itse.

1. 3.2.

1. Kennokankailla narut saa piiloon, mikä mahdollistaa täydellisen pimennyksen.

2. Queen-kankaat ovat Ökotex-standardin mukaiset ja tutkitusti haitta-aineettomia.

3. Valikomaistamme löytyy useita eri värisävyjä.



1. 3.2.

Queen kaihdin valmistetaan jokaisen lasin mittojen mukaan. Asennukseen ei tarvita

työkaluja, eikä lasilistoihin tarvitse tehdä reikiä. Asennus tapahtuu helposti

pikakannakkeella, mikä mahdollistaa myös kaihtimen nopean irrotuksen kankaan tai

lasien pesua varten.

Mallistosta voit valita paksumman tai ohuemman kankaan tarpeen mukaan.

Tehokkaan auringonsuojan tarpeessa kannattaa valita paksumpi kangas, kun taas

ohuempi kangas jättää maiseman näkyviin ihailua varten.

1. Queen toimii alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin.

2. Käyttösauvan avulla Queenin säätö on vaivatonta korkeissakin lasituksissa.

3. Kiinnitysjärjestelmä ei vaadi porausta tai muutoksia lasitukseen.

Parvekelaseissa



Queen estää liian valon ja kuumuuden lasikattoisissa tiloissa. Jäykistemekanisminsa ansiosta kaihdin pysyy

ryhdikkäinä niin kiinteästi vaakatasossa olevissa, kuin avattavissa kattoikkunoissa. Kattoikkunoihin sopivat

tyyppi Q2, missä kaihdin voidaan avata ja sulkea molemmista päistä.

Kevyen rakenteensa ansiosta terassiin ei tarvitse tehdä rakenteellisiä muutoksia asennuksen vuoksi.

Queenia voi käyttää ulkotiloissa ympäri vuoden.

Lasikatoissa



Korkeat, lattiatasosta lähtevät ikkunat voidaan suojata Queenilla kätevästi myös alhaalta

ylöspäin, mikä mahdollistaa sisätilojen näkösuojauksen tinkimättä luonnonvalosta.

Ikkunoihin tuleviin kaihtimiin voidaan käyttää useampaa eri Queen-kaihdintyyppiä. Mallien

Q1 ja Q2 maksimileveys on 95 cm. Narukäyttöinen Q3-tyypin kaihdin voidaan valmistaa

jopa 230 cm leveäksi. Tätä leveämpiin ikkunoihin käy Queen Largo.

Largo eroaa muista profiilien osalta. Nämä ovat valkoiset ja hieman jykevämmät, jotta

kestävät jopa 160 cm leveissä ikkunoissa. Kangasvalikoima on sama kuin muissa Queen

malleissa. Largoa voidaan valmistaa tyyppeinä Q1 tai Q2.

Ikkunoissa ja
ovi-ikkunoissa
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