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RT 37854
513.7 Talo 2000
616.5 Talo 90
X72 SfB

PEDELUX-VERHOKISKOJÄRJESTELMÄT
verhokiskot, väli- ja suihkuverhokiskot,
punosvetokiskot, esirippukiskot,
sähkötoimiset kiskot, paneeliverhokiskot
Oy Pedelux Ab
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Verhokiskot
Pedeluxin verhokiskovalikoima on hyvin laaja. Siinä on mm. yksi- ja kaksiuraisia kiskoja sekä etulevyllisiä kiskoja. Jokaiseen kohteeseen löytyy sekä esteetti-
set että toiminnalliset vaatimukset täyttävä kiskoratkaisu. Tarkemmat tuote- ja tarvikeluettelot osoitteessa www.pedelux.fi.

206601. Yksiurainen. Voidaan taivut-
taa.  Valkoinen tai anodisoitu.

206602. Kaksiurainen. Voidaan taivut-
taa holviin. Valkoinen tai anodisoitu.

206950. Yksiurainen. Voidaan taivut-
taa. Valkoinen tai anodisoitu.

206634. Valkoinen.

206661. Valkoinen. 206660. Valkoinen. 206670. Valkoinen. 206695. Valkoinen.

Väliverhokiskot ja suihkuverhokiskot
Kestävät ja korkealuokkaiset väliverhokiskot sopivat mm. sairaaloihin ja
muihin hoitolaitoksiin sekä kouluihin ja julkisiin rakennuksiin. Pölyn-
suojanauhan ansiosta kiskot ovat hygieenisiä ja helppo puhdistaa. Voidaan
varustaa rullaliu’uilla ja taivuttaa. Vakiovärit:
• 205400 valkoinen ja luonnonväriin anodisoitu
• 205500 valkoinen
Tarkemmat tuotetiedot osoitteessa www.pedelux.fi.

205400. Voidaan taivuttaa.
Valkoinen tai anodisoitu.

205500. Voidaan taivuttaa.
Valkoinen.

Väliverhokisko 205500.

Väliverhokisko 205500. Punosvetokisko 205602. Punosvetokisko 205600.

Paneeliverhokisko.



Tyyppi 1 a Tyyppi 1 b

Tyyppi 2 Tyyppi 3
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Punosvetokiskot

Punosvetokiskot sopivat kevyiden ja keskiraskaiden verhojen kiinnityk-
seen. Punosveto helpottaa ohjausta mm. silloin, kun verhot ovat korkealla
tai kun verhot ovat pitkiä. Vakiovärit:
• 205600 valkoinen, luonnonväriin anodisoitu ja musta
• 205602 ja 205650 valkoinen.

Esirippukiskot

Kestävät punosvetoiset esirippukiskot sopivat suurien ja raskaiden verho-
jen ripustukseen esimerkiksi teattereissa, kouluissa, elokuvateattereissa,
juhlasaleissa ja ravintoloissa. Voidaan taivuttaa.
Vakiovärit: valkoinen, luonnonväriin anodisoitu ja musta.
Esirippukisko voidaan varustaa kampilaitteella tai sähkömoottorilla.

Huom! Käytettäessä kaksiuraisia punosveto-, esirippu- tai sähkökiskoja saa-
vutetaan erinomainen verhonlimitys, varsinkin jos halutaan peittää monta
vierekkäistä, epäsymmetristä ikkunaa tai kulmaikkunaa.

Sähkötoimiset kiskot

Sähkötoimiset kiskot sopivat moderniin ja vaivattomaan verhojen ja pi-
mennysverhojen ohjaukseen. Kiskot voidaan taivuttaa (vähimmäissädepi-
tuus 350 mm). Ohjaus seinäkytkimellä tai langattomasti kaukosäätimellä.
Enimmäispituus 14 m.
Vakiovärit: luonnonväriin anodisoitu, valkoinen ja musta. Muut värit erikois-
tilauksesta.

Paneeliverhokiskot
Väri valkoinen. Maksimipituudet: 6000 mm
ilman jatkoa ja 12000 mm jatkoilla.
Kiinnitys kattoon tai seinään.
Lisätietoja osoitteessa www.pedelux.fi

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

OY PEDELUX AB
Terminaalitie 5
64200  NÄRPIÖ

Puhelin 06 228 4300
Faksi 06 224 3297

pedelux@pedelux.fi
www.pedelux.fi

Seinäkannattimet

Avautumisvaihtoehdot

Kiskojen kuormitettavuus ym. tekniset tiedot Pedeluxin tuotekansiossa
ja osoitteessa www.pedelux.fi

205600
kankaan enimmäispaino 15 kg

205650
kankaan enimmäispaino 18 kg

205700
kankaan enimmäispaino 45 kg

205800
kankaan enimmäispaino 65 kg

205900
kankaan enimmäispaino 90 kg

205902
kankaan enimmäispaino 90 kg

205602
kankaan enimmäispaino 8 kg

205702
kankaan enimmäispaino 70 kg

• Suuri valikoima, kaikkiin käyttötarkoituksiin
• 40...500 mm

2-urainen, 39x17 mm. 3-urainen, 51x17 mm. 4-urainen, 59x17 mm. 5-urainen, 87x17 mm.

Muut tuotteet
Aurinkosuoja- ja julkisivusäleiköt, Aurinkosuojat, Pimennysverhot, Kiskojär-
jestelmät, Turvatuotteet ja Murtosuojat, Jako- ja nostoseinät, Pressu- ja kan-
gasnosto-ovet, Näyttämölaitteet ja -verhot. Ks. Pedeluxin muut RT-kortit.


