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Exclusive kaihdin on ensimmäinen ja ainoa täysin parvekelasituksiin suunniteltu aurinkosuoja. Tyylikäs Exclusive kaihdin on tehokkaasti
auringolta ja katseilta suojaava tuote. Säleiden
asentoa helposti muuttamalla säilytät ulkonäkymän ja samalla saat suojan auringolta.

Exclusive kaihdin on valmistettu tarkoin valituista laadukkaista materiaaleista. Kotelorakenteet ovat suulakepuristettua alumiinia, jotka ovat pulverimaalattu harmaaseen RAL9006
sävyyn. Umpinainen roiskevesisuojattu kotelorakenne estää pölyn ja kosteuden pääsyn toimintamekanismiin, joka takaa pitkän käyttöiän
tälle laadukkaalle aurinkosuojalle.
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• lasituksiin suunniteltu tuote
• vaivaton asennus
• estää tehokkaasti kuumuudelta
• tyylikäs kokonaisuus
• helppokäyttöinen
• suojaa valolta
• suojaa katseilta

Säleet ovat tyylikkään harmaaksi sävytettyä alumiinia. Säleiden leveys on vain 12,5mm. Kapean säle- ja kotelorakenteen ansiosta lasien siirtäminen sekä niputtaminen sujuu kätevästi.
Exclusive kaihdin kiinnitetään kääntyviin laseihin tähän tarkoitukseen soveltuvilla patentoiduilla kiinnikkeillä, joiden materiaalina on
ruostumaton teräs.
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Säädin on korkealaatuinen patentoitu kääntömekanismi, joka kestää erittäin hyvin sään
vaihteluja sekä ympäristön epäpuhtauksia.
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