
SOLAR Moon

pimentävä kaihdin

rauhallisiin uniin



SOLAR Moon

parantaa talon lämmöneristystä

SOLAR Moon 

on huippulaatua
Valoa heijastava

Vaalea ulkopuoli ja alumiinipinnoitettu kennon 

sisäpinta heijastavat lämpöä.

Miellyttävä sisäilma

Eristävät ilmataskut pienentävät jäähdytyskuluja 

ja estävät lämmön kulkeutumista.

Siisti

Säilyttää kuosinsa tasavälein jaetuilla vekeillä.

Vakaa

Säilyttää kuosinsa jopa 80 °C:n lämpötiloissa.

Tiivis

Kaihtimessa ei ole valoa läpäiseviä narunreikiä. 

Sivu- ja alajohteilla varmistetaan pimentävyys.

Kestävä

Kangas on kosteutta kestävä, 100 % polyesteri.

Tehokas

Estää tehokkaasti auringon paahteen lämmittävän 

vaikutuksen kesällä ja vähentää talvella ikkunan lämpöhukkaa.   

Kodin lämmöneristys ja paksut seinät suojaavat talven 

pakkasilta ja kesän helteiltä. Vaikka nykyaikainen ikkuna- ja 

oviteollisuus tekee lähes täydellisesti eristäviä tuotteita, parantaa 

SOLAR Moon entisestään ikkunoiden lämmöneristystä. 

Vanhoissa taloissa ero on huomattava.

3

VTT:n testien (02/2016) mukaan verho 

parantaa ikkunan lämmöneristävyyttä 

liki kolmanneksen.

SOLAR Moon  on pimentävä, ikkunan väliin asennettava kaihdin, 

joka on yhtä helppo käyttää kuin kaikki muutkin SOLAR-kaihtimet.

- pimentää

- helppo käyttää

- pintaosissa uusi, kaunis SWEET-muotoilu - sopii hyvin sormenpäihin

- turvallinen lapsille - ei roikkuvia osia tai naruja

- pintaosien vakiovärit: valkoinen, beige, vaaleanharmaa, tummanharmaa, ruskea ja musta

- edullinen ja kestävä

- sopii kaikkiin uusimpiin MSE-ikkunoihin

- helppo ja nopea asentaa

- täyttää A-energialuokan ikkunan vaatimukset ilmanpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden osalta

  (standardi SFS 3304 1. luokka)

- patentoitu

- SOLAR Moon on avainlipputuote

Lisävarusteena saatavilla SOLAR Spring-käyttömekanismi, joka kerää nostonarut ikkunan välitilaan kaihdin ylösnostettuna.

peittää auringon ja kuun

SOLAR

Moo�

®DUETTE on alkuperäinen ja energiatehokas kennokangas, 

joka eristää ikkunat sekä lämpöä että kylmää vastaan ja

säilyttää hyvin kuosinsa. 
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Energy Efficient Style
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SOLAR Moon -kaihtimien värimallistossa on sisäpuolen vaihtoehtoina 

kahdeksan eri sävyä, ja ne pimentävät valoa läpäisemättöminä yhtä tehokkaasti.

Kaikki kankaat ovat ulospäin valkoisia  (0201 Swan).

0201 Swan

SOLAR Moon

-kaihtimien värimallit

0161 Papyrus

4440 Oyster 4532 Elephant

7034 Mouse

1831 Charcoal0633 Dolphin

4434 Ivory
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Puhelin 010 501 4450

solar@solar.fi

www.solar.fi
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