


Apollo X-light on uudenlainen markiisi 
kattoikkunoiden ja verantojen 
aurinkosuojaukseen.

Markiisi asennetaan sisätilaan, lasin 
alapuolelle. Näin markiisi pysyy 
puhtaana ja on helpompi asentaa 
pikakiinnityksellä.

X-light kattoikkunamarkiisin voi 
asentaa myös pystysuoraan 
julkisivukaihtimeksi.





Pika clic kiinnitys
Innovatiivisen kiinnityssysteemin avulla
Apollo X-light on helppo kiinnittää 
kannakkeille.

Maksimimitat

Moottorikäyttöisenä
Akryylikankaalla: 
leveys 5000 mm x ulottuma 4000mm

Screenkankaalla: 
leveys 4000 mm x ulottuma 4000mm

Veivikäyttöisenä
Akryyli- ja screen kankaalla:
leveys 4000 mm x ulottuma 4000mm

Kuten kaikki Apollo markiisit, XLIGHT on
CE-hyväksytty. Laadukkaat ja korroosion-
kestävät materiaalit ja pinnoitteet takaavat
pitkäikäisen tuotteen (5-vuoden takuu).



X-light on katosmarkiisi, jolla pystytään kattamaan suuretkin 
lasitetut pinnat. 

Sisäänrakennettu kankaan kiristystoiminto takaa kankaan 
tiukkuuden missä tahansa lasituksen kaltevuuskulmassa.

Asennuskulma
XLIGHT voidaan kallistaa jopa 90 °. Tämä mahdollistaa 
koko kiinteistön yhdenmukaisen ja tyylikkään 
aurinkosujauksen samalla tuotteella. 

Asennus
XLIGHT on suunniteltu asennettavaksi lasikatteen alapuolelle 
pikakiinnikkeillä. Vaihtoehtoisesti X-light voidaan asentaa 
etäisyyskannakkeilla irti asennuspinnasta, tai 
kulmakiinnikkeillä pilarien väliin.

Käytettävissä manuaalisesti veivillä, tai helposti 
moottorilla.
Ohjattavissa myös HomeControl-järjestelmällä.

Vinkki! Suojaa ja mukavuutta automatiikalla
Tuuli- ja aurinkoautomatiikalla markiisi varjostaa ja 
viilentää säästäen energiaa, vaikket olisi itse paikalla! 
Menetelmän ansiosta et ole itse kaiken aikaa sään 
armoilla, vaan automatiikka suojaa katetut 
tilasi itsestään.



Lisävaruste: tukivaijeri suurille kankaille
Profiileihin voidaan kiinnittää tukivaijeri 
tukemaan kangasta. Erinomainen 
varsinkin suurissa kangas pinta-aloissa.



Kankaat

Screen 

Läpinäkyvät Screen kankaat takaavat lämpösäteilyn 
pysäyttämisen jo kiinteistön ulkopuolella, estämättä 
näkymää ulos.Kankaita löytyy eri tiheyksiä, ja runsaasta 
värivalikoimasta löytyy varmasti sopiva sävy jokaiseen julkisivuun.   

Screen -tekstiilit suodattavat ja säätelevät luonnonvalon määrää.
Ne estävät tehokkaasti häikäisyä ja heijastusta,
mutta säilyttävät näkymän sisältä ulos.
Screen kangas takaa erinomaisen kestävyyden toistuvassa
käytössä, säässä kuin säässä (UV, tuuli, lumi, rakeet, jne.).
Saatavana yli 100 vaihtoehtoa.

Apollo Akryylikangas

Markiisikangas on näkyvin osa markiisia. Se suojaa, pitää 
loitolla häikäisevän valon, varjostaa, luo tunnelman ja koristaa 
ympäristöä. Kangas on tunnelmaelementti ja antaa 
henkilökohtaisen hyvänolontunteen. Kankaan luoma tunnelma 
riippuu väreistä, mallista ja kankaan valonsuodattamisesta.

Inspiroidu ja löydä nautinnollinen viihtyisä elämä kankaiden 
väreistä. Säänkestävät Apollo akryylikankaat kattavat 
noin 150 eri kuosia.

Apollo-akryylikankaat suojaavat UV-säteiltä, vähentäen 
auringon haitallisia säteitä. Kaikilla akryylikankaillamme on 
UV-suojakerroin 40 - 80.
Kankaan kuidussa on TEXgard Easy Clean® - käsittely, 
jonka ansiosta kangas on vettä ja likaa hylkivä.
Kankaana käytetään 100% kuituvärjättyä akryyliä, joka on 
tarkoitettu ulkokäyttöön. Kuituvärjäyksen ansiosta kankaan 
värit eivät muutu.
Apollon akryylikangas on turvallinen tekstiili, 
joka täyttää Ökö-Tex standardin
mukaiset vaatimukset. 

Rungon värit
Rungon vakioväri valkea RAL 9010,

Saatavana kaikissa
RAL - sävykartan väreissä.
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