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Metalliverhotangot

• Metalliverhotangoissa on laaja valikoima vaihtoehtoja 
moderneista malleista perinteisiin.

• Väreinä  mm. harjattu teräs, kiiltävä valkoinen, kiiltävä 
musta, harjattu nikkeli, valko/kulta sekä antiikkimessinki.

• Ø 13/16, 16/19, 22/25 ja 25/28 mm
• Tangot ovat säädettäviä (teleskooppi), 120-210 cm ja 

165-310 cm, nupit lisäävät tangon pituutta 15 - 30 cm 
mallista riippuen. 

• Tangon pituutta on mahdollista jatkaa tarvittaessa 
asentamalla seuraavan tangon leveämpi osa 
ensimmäisen tangon kapeamman pään jatkeeksi 
(huomioi riittävä kannakkeiden määrä)

• Ohuempaan tankoon kuuluvan päätynupin sisään tulee 
musta muoviholkki, paksumpaan tankoon kyseinen 
holkki ei sovi.

• Tankojen päässä on valmiina vaalea holkki, joka tukee 
liitoskohtaa.

• Seinäkannakkeissa useita vaihtoehtoja – moderneja 
ja perinteisiä - tangon mallista riippuen sekä 
kaksoiskannakkeet.

• Kulmakappaleet mahdollistavat erilaisten 
kulmaratkaisujen teon, esimerkiksi erkkeri-ikkunoihin.

• Pakkaus sisältää tangon, kannakkeet (2-4 kpl), 
päätynupit sekä kiinnitysruuvit.

• Lisätarvikkeina tankojen kanssa yhteensopivat 
verhorenkaat  sisältävät koukut ja nipistimet.
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Ø 13/16 mm | Ø 16/19 mm | Ø 22/25 mm | Ø 25/28 mm

1. Tangot ovat säädettäviä (teleskooppi) ja kussakin mallissa on 2 eri lähtöpituutta.

2. Tangon pituutta on mahdollista jatkaa tarvittaessa asentamalla seuraavan tangon 
leveämpi osa ensimmäisen tangon kapeamman pään jatkeeksi (huomioi riittävä 
kannakkeiden määrä).

3. Verhot voi ripustaa esim.
a. nipistimellisillä renkailla
b. purjerenkain
c. rypytysnauhaa ja koukkua käyttäen ( jolloin itse kiinnityskoukku jää piiloon)
d. erilaisin nauha- tai lenkkikiinnikkein.

Metalliverhotangot

Muoviset purjerenkaat
saa verhoon käsivoimien 
ja saksien avulla. Kankaa-
seen leikataan renkaan 
sisäaukon kokoinen reikä 
ja rengas painetaan kiinni. 
Ohut verho tarvitsee ylä-
laitaan tukikankaan.
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4. Tangon voi pujottaa myös suoraan verhokujaan.

5. Erilaisia seinäkannakkeita verhotangolle.

6. Antiikkitangon taakse (seinään) voidaan kiinnittää 
seinäkannakkeilla I- tai U-kisko esim. valoverhoja varten.

7. Osaan kannakkeista on mahdollista kiinnittää suoraan myös 
I- tai U-kisko niiden omilla kattokannakkeille.

8. Antiikkitankojen kulmakappaleet mahdollistavat erilaisten 
kulmaratkaisujen teon (esim. erkkeri-ikkunat).

Metalliverhotangot

Erkkeri-ikkunoita

Kulmakappaleen
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