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PISLA VERHOTANGOT
Verhojen ripustus- ja kiinnitysohjeita 
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Puiset tangot

• puutangoissa on puiset kannakkeet ja päätynupit
• tankojen paksuus Ø 28 mm
• pituudet 140, 160, 180, 200, 240, 270 ja 310 cm, 

tangon mittaan sisältyy päätynuppi
• väreinä  luonnonväri ja maalattu valkoinen
• voidaan jatkaa sinkityllä liitosruuvilla

Metallitangot

• metallitangoissa muoviset kannakkeet ja päätynupit
• Ø 28 mm
• pituudet 160 ja 200 cm, tangon mittaan sisältyy 

päätynuppi
• värinä valkoinen
• voidaan jatkaa teräksisellä jatkokappaleella

• Isoäidin tankojen pakkaus sisältää tangon,  
kannakkeet (2 kpl) ja päätynupit sekä 
kiinnitysruuvit.

• Yli 240 cm tangot ovat kaksiosaisia ja sisältävät  
3 kannaketta ja liitosruuvin/kappaleen.  
Liitoskohtiin on asennettava lisäkannakkeet.

• Lisätarvikkeina tankojen kanssa yhteensopivat 
verhorenkaat  sisältävät koukut ja nipistimet.

Isoäidin tangot
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Ø 28 mm

1. Tanko työnnetään kankaassa olevan kujan sisään tai

2. Verho ripustetaan verhorenkaita apuna käyttäen tankoon (rengas sisältää 
koukut ja nipistimet).

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

4. Metallista 28 mm tankoa voidaan jatkaa teräksisellä jatkokappaleella.

5. Puista tankoa voidaan jatkaa sinkityllä liitosruuvilla.

6. Liitoskohtiin on laitettava lisäkannakkeet.

Isoäidin tangot
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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
paikka
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I-kiskon seinäkannake U-kiskon seinäkannake
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• Ø 11 mm, 75 - 125 cm tai 125-215 cm, valkoinen ja kromi
• Ø 16 mm, 75 - 125 cm ja 125-215, valkoinen, messinki,  

antiikkimessinki ja kromi

Minicafe-tanko
• Ø 7 mm, 60-100 cm sekä ø 9 mm, 80-140 cm 

valkoinen ja messinki

Business-tanko
• 60-90 cm ja 80-120 cm 

valkoinen ja kromi

Cafe -tangot
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1. Tangot ovat säädettäviä (teleskooppi), useita eri pituuksia ja värejä

2. Tanko voidaan pujottaa suoraan valmiiseen verhokujaan

3. Verhot voidaan ripustaa cafe-renkailla tankoon

Yleensä verhot kiinnitetään tankoon, kiskoon tai vaijeriin, jonka paikka 
seinään kiinnitettynä on n. 10 cm ikkunapuitteen yläpuolella. Verhotanko tai 
-kisko ulottuu sivuilta ikkunan reunan yli verhon mallin mukaisesti.

Jos ikkunan valoaukon haluaa pitää mahdollisimman suurena, tanko tai 
kisko voi jatkua reilusti reunojen yli. Silloin ei peitetä ikkunaa.
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C-tankojen pituudet 90-150 cm ja 145-250 cm, väri 
valkoinen

1. C-tanko on säädettävä metallitanko (teleskooppi). 
Tankoja saatavana yksittäisenä tankona ja 
tuplatankona. C-tuplatanko mahdollistaa helposti 
verhokapan ja sivuverhojen ripustamisen yksillä 
kannakkeilla. Yksittäisen tangon seinäetäisyys on 9 cm, 
tuplatangon 9 ja 12 cm.

2. Yli 150 cm tankoihin ja erkkereihin tarvitaan keskituet

3. Tanko joko pujotetaan valmiiseen verhokujaan tai 
apuna käytetään C-tangon omia verhorenkaita

4. Jatkokappaleilla voidaan rakentaa omien mittojen 
mukaiset tankorakennelmat

5. Keskitukia ja seinäkannakkeita on saatavana erikseen.

• Pakkaus sisältää seinäkannakkeet ja kiinnitysruuvit, 
145-250 cm tangot sisältävät myös keskituen.

• Keskitukia ja seinäkannakkeita on saatavana erikseen.

C -tangot

Seinäetäisyys 9 cm
C-tanko

1

Jatkokappale
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Seinäetäisyys
9 ja 12 cm

C-tuplatanko
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Verhorenkaat
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Keskituki, 
säädettävä,
sis. kiinnitystarvikkeet

Seinäkannake
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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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Erilaiset verhopitimet, verhotupsut ym. pitävät sivuverhot 
kauniisti paikoillaan ikkunan molemmin puolin.

• Verhokaapeli ja verhotupsu, valkoinen ja valkoinen/
kerma/kulta

• Verhopitimiä, pyöreitä malleja sekä koukkuja, eri 
värejä mm. valkoinen, antiikkimessinki ja mattakro-
mattu 

Verhopitimet




