
4

 lamedad C-kujulised ribad, 

 ülestõmmatuna minimaalne ribakimbu kõrgus,

 juhitrossid,

 lai värvivalik,

 käsiajam või elektriajam,

 maksimummõõtmed:
    laius 4.0 m, kõrgus 3.5 m, 

 kasutamiseks sisetingimustes

4

slim

süsteem



5

 Ribakardina C50 Slim ribade valmistamisel 
on lisatud magneesiumi, et need oleksid 
elastsemad ja vastupidavamad. Ülakarp on 
pööratud tagurpidi, et suurendada funktsionaalsust 
ja esteetilisust.

Ribakardin C50 Slim on mõeldud kasutamiseks 
sisetingimustes nii korterites kui ka kontorites.

Süsteem C50 Slim.
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ajam ja automaatika

C50 Slim ribad

külgjuhik

tekstiilelemendid

Paksusega 0,21 mm ja laiusega 49 mm ning 
valmistatud alumiiniumi ja magneesiumi sulamist, 
et tagada suurem vastupidavus deformatsioonile. 
Kasutamiseks sisetingimustes. Kaldenurk on 75 
kraadi.

Nii tõstelint kui ka kardinat toetav redel on valmistatud vastupidavast, venimis- ja 
kulumiskindlast polüestrist. Neid tekstiile on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja 
UV-kindlad.

kassett
 Ribakardinate ülakarp on valmistatud 1,2 mm või 2,0 mm paksusest 
lehtalumiiniumist. Sõltuvalt konfiguratsioonist saab seda kohandada mitmesugustele 
sisekujunduslahendustele sobivaks.

2,5 mm paksune roostevabast terasest tross läbipaistvas plastmantlis, 
mis tagab parema toimivuse. Esteetilised viimistletud roostevabade 
teraselementidega.

2,5

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, 
päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.

slim

JUHIKTROSS

süsteem



8

 lamedad C-kujulised ribad, 

 ülestõmmatuna minimaalne ribakimbu kõrgus,

 juhiktrossid,

 lai värvivalik,

 käsiajam (vänt) või elektriajam,

 maksimummõõtmed: 
    laius 3 m, kõrgus 3 m, 

 kasutamiseks väli- ja sisetingimustes.

8

süsteem



9

 Erinevalt tavapärastest müügilolevatest 
lahendustest on ribakardinal C50 jäigemad ribad, 
mis võimaldab kardinat kasutada nii sise- kui ka 
välitingimustest. 

Ribade kaldenurga sujuv muutmine annab 
võimaluse valgustugevust vabalt sättida, sõltuvalt 
individuaalsetest vajadustest, muutes ruumi 
sisekeskkonna seeläbi meeldivamaks

Süsteem C50 neljakandilises lehtalumiiniumist kassetis.
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ajam ja automaatika

C50 ribad

külgjuhik

tekstiilielemendid

Valmistatud alumiiniumist paksusega 0,4 mm ja 
laiusega 49 mm. Tänu suuremale jäikusele saab 
neid kasutada nii sise- kui ka välitingimustes. 
Kaldenurk on 75 kraadi.

Nii tõstelint kui ka kardinat toetav redel on valmistatud vastupidavast, venimis- ja 
kulumiskindlast polüestrist. Neid tekstiile on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja 
UV-kindlad.

kassett
Ribakardinate kattekassett on valmis-
tatud 1,2 mm või 2,0 mm paksusest 
lehtalumiiniumist. 

Sõltuvalt konfiguratsioonist saab se-
da kohandada mitmesugustele fas-
saadilahendustele sobivaks.

2,5 mm paksune roostevabast terasest tross läbipaistvas plastmantlis, 
mis tagab parema toimivuse. Esteetilised viimistletud roostevabade 
teraselementidega.

2,5

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, 
päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.

JUHIKTROSS

süsteem




