


Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas
Apollo Xline terassimarkiisilla.
Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;.
keidas ihmisille, eläimille ja kasveille.
Xlinessä  yhdistyvät tyylikäs muotoilu sekä
korkea toiminnallisuus. 

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille
terasseille ja ruokailualueille





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

Maksimimitat
Jos maksimimitat eivät riitä,
tilaa markiisi sarjaankytkettynä, jolloin  
kaksiosaisena markiisina se kattaa suuretkin
verannat.

Yksittäismarkiisina: 5 x 7 metriä 
(riippuen kankaan valinta)
Sarjaankytkettynä: 8 x 6 m

   Vinkki! Kaltevuuskulma
Xline voidaan kallistaa jopa 90 c°. 

Tämä tarkoittaa, että Xline soveltuu 
suojaamaan myös suuria ikkunoita. 
Tarvittaessa Xline voidaan asentaa 
myös alhaalta ylös.



Xline on järjestelmä, joka soveltuu suurien 
neliskulmaistenpintojen varjostukseen. 
Lasipinnan suunnalla ei ole merkitystä 
- vaakasuorasta pystysuoraan, kaikki on mahdollista.
sisäänrakennettu kankaan kiristysmekanismi
varmistaa, että kangas pysyy tiukkana 
kaikissa asennoissa.

Asennus ja ja käyttö
Xline asennetaan vakiona suoraan
lasikatteen tai terassin päälle,
mutta se voidaan myös sovittaa
kohteen mukaisesti asennettavaksi
esimerkiksi katteen alapuolella.
Käytettävissä moottorilla, joko
katkaisimella tai helposti 
kaukosäätimellä. 
Ohjattavissa myös HomeControl-
järjestelmällä.

Vinkki! Suojaa ja mukavuutta automatiikalla

Tuuli- ja aurinkoautomatiikalla markiisi 
varjostaa ja viilentää säästäen energiaa, 
vaikket olisi itse paikalla! 



Vinkki! Lisää ulottumaa

Auringon paistaessa matalalta
parhaan suojan saat valitsemalla
ohjauskiskoihin riittävästi
lisäpituutta. (1200 mm)
Näin saat terassillesi lisää
varjoisaa alaa, riippumatta 
auringon korkeudesta.

Vinkki! Täydellistä suojaa. 
Sivuohjainkisko takaa ettei valo
pääse läpäisemään myöskään
reunoilta, ja antaa tasaisen 
varjostuksen.

Vinkki! Viis sateesta. 
Integroitu sadevesiohjaus-
järjestelmä, joka suojaa sinua ja
terassia kevyeltä sateelta.



Kankaat

Soltis® 

   

Sekä ulko- että sisäpuolelle asennettuna Soltis®-aurinkosuoja 
estää kuuman ilman leviämisen sisätiloihin. Soltis® toimii kuin 
kilpi, joka auttaa vähentämään kasvihuoneilmiötä – ilma kiertää !

Soltis®-tekstiilit suodattavat ja säätelevät luonnonvalon määrää.
Ne estävät tehokkaasti häikäisyä ja heijastuskuvia tietokoneen 
ruudulla, mutta säilyttävät näkymän sisältä ulos.

Soltis® takaa erinomaisen kestävyyden toistuvassa
käytössä, säässä kuin säässä (UV, tuuli, lumi, rakeet, jne.)

Saatavana yli 90 värivaihtoehtoa.

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
Markiisirunko saatavana kaikissa
RAL - sävykartan väreissä.
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