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• H-, I- ja U kiskot ovat valmistettu alumiinista
• kiinnitys kattoon tai seinään
• kiskoon kiinnitetään liu´ut, joihin verhot voidaan ripustaa nipistimien 

tai koukkujen avulla
• Alumiinin värisen I-kiskon pituudet 150 cm, 200 cm, 250 cm sekä 

300 cm
• Alumiinin värisen U-kiskon pituudet 140 cm, 150 cm, 180 cm, 200 

cm, 220 cm sekä 250
• Valkoisen U-kiskon pituudet 150 cm, 200 cm ja 250 cm
• Valkoisen H-kiskon pituudet 150 cm, 200 cm ja 250 cm
• Valkoiset H- ja U-kiskot sisältävät liu´ut, pysäyttimet ja kannakkeet
• kiskoja voidaan lyhentää haluttuun mittaan
• I-kiskon jatkamiseen ei tarvita erillisiä jatkokappaleita, vaan sitä 

jatketaan asentamalla kiskot päittäin
• H- ja U-kiskoa voidaan jatkaa käyttämällä jatkokappaletta
• U-kiskoon löytyy valmiina 90° kulmakappaleita
• kiskot voidaan kiinnittää etulautakannakkeeseen (verholauta)

H-, I- ja U -verhokiskot

• Kiskot ovat erittäin suosittuja ja edullisia vaihtoehtoja verhojen ripusta-
miseen.

• Asentamalla useampia kiskoja vierekkäin voidaan ripustaa useita verhoja 
limittäin esimerkiksi valoverhot ja sivuverhot.
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pituudet 150, 200, 250 ja 300 cm

1. Verhot voidaan ripustaa kiskoon perinteisillä

a. nipistimellisillä rissaliu’uilla

b. nipistimellisillä muoviliu’uilla

2. Pelkkiin muoviliukuihin voidaan ripustaa rypytysnauha- 
koukkuja ja rypytysnauhaa apuna käyttäen verhot, tällöin 
itse kiinnityskoukku ja koko kisko jäävät kokonaan piiloon

3. Kiskon päihin laitetaan joko pelkät

a. pysäyttimet

b. pysäyttimet nipistimellä

4. Kisko kiinnitetään joko

a. kattoon kattokannakkeella

b. seinään seinäkannakkeella

5. Etulautakannake mahdollistaa esim. kahden kiskon käytön 
samassa kannakkeessa (kiinnitys etulautakannakkeeseen 
tapahtuu kattokannattimella)

I -verhokiskot

pituudet 140, 150, 180, 200, 220 ja 250 cm

1. Kiskossa käytetään muoviliukuja, joihin verhot voidaan ripustaa

a. koukullisella nipistimellä

b. pujotettavalla nipistimellä

2. Muoviliukuun on helppo ripustaa rypytysnauhakoukulliset 
verhot

3. Kiskon pysäytin on joko

a. muovia

b. metallia, johon nipistimet on helppo pujottaa

4. Kisko kiinnitetään kattoon ja seinäkannakkeeseen 
kattokannakkeella

5. Kiskoa jatkettaessa käytetään metallista jatkokappaletta

6. 90 ° kulmia löytyy valmiina

7. Etulautakannake mahdollistaa esim. kahden kiskon käytön 
samassa kannakkeessa (kiinnitys etulautakannakkeeseen 
tapahtuu esim. pikakattokannakkeilla).

U -verhokiskot
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