
ULKOPUOLISET AURINKOSUOJAT





> Useitaerilaisiamalleja sekäpienille että isoille terasseille
> CE-testattu Suomessavalmistettu tuote
> yli 250 kangasvaihtoehtoa ja laajavalikoimaohjausvaihtoehtoja käsikäyttöisistä,
sähkö- jaautomatiikka ohjauksiin

> Valmistetaan ainayksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan
> Polttomaalatut metalliosat, säänkestäväterikoiskankaatsekäruostumattomasta
teräksestä jaUV-suojatusta muovista valmistetut komponentit takaavatpitkän
käyttöiän

Suomessa valmistettu ja pohjoisen vaativiin oloihin soveltuva Artic-
terassimarkiisi on täydellinen valinta kun etsit laadukasta ja pitkäikäistä
terassimarkiisia. Terassimarkiisin alla nautit kesäpäivistä säähän katsomatta.
Auringonpaisteellamarkiisi tarjoaa viilentävää suojaa,ja jos kohdallesattuu sadekuuro
voit oleskella markiisin alla mukavasti kastumatta. Terassimarkiisilla viilennät
tehokkaasti myös sisätiloja ja suojaat lattia- ja seinäpintoja sekä huonekaluja
haalistumiselta.

TERASSIMARKIISI





> Useita erilaisiamalleja sekäpieniin että isoihin ikkunoihin
> CE-testattu Suomessavalmistettu tuote
> yli 250 kangasvaihtoehtoa ja laajavalikoimaohjausvaihtoehtoja käsikäyttöisistä,
sähkö- jaautomatiikka ohjauksiin

> Valmistetaan ainayksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan
> Polttomaalatut metalliosat, säänkestäväterikoiskankaatsekäruostumattomasta
teräksestä jaUV-suojatusta muovista valmistetut komponentit takaavatpitkän
käyttöiän

Laadukkaassa Artic-ikkunamarkiisissa yhdistyvät kauneus sekä käytännöllisyys.
Ikkunamarkiiseilla luot persoonallisen ilmeen koko rakennukselle ja samalla
pidät sisätilojen ilmanlaadun miellyttävänä ja lisäät näin tuntuvasti asumis-
ja työmukavuutta. Ikkunamarkiisilla säästät myös tuntuvasti huoneilman
jäähdyttämiseen kuluvaa sähköenergiaa. Tämä tehokas ja näyttävä aurinkosuoja
pelastaa myös huonekalut sekä seinä- ja lattiapinnat auringon haalistavalta
vaikutukselta.

IKKUNAMARKI IS I





> Tehokastasuojaaauringolta menettämättä näkymiäulos
> Laajavalikoimakankaita jamekanismeja riippuen käyttötarpeesta ja
asennuspaikasta

> Soveltuuerittäin hyvin kaikkiinpakkoihin joissa tarvitaan suojaaauringolta
> Valmistetaan ainayksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan
> CE-testattu Suomessavalmistettu tuote

Ikkunan ulkopuolella asennettava Screenkaihdin on tyylikäs, toimiva ja
energiataloudellinen valinta niin kotiin, toimistoon sekä muihin julkisiin
rakennuksiin. Screenkaihtimen nerokkuus piilee siinä, että se säilyttää
näkyvyyden ulos mutta tarjoaa samanaikaisesti kuitenkin todella tehokkaan
suojan auringon lämpöenergiaa sekä häikäisyä vastaan. Screenkaihdin auttaa
säästämään rakennuksen jäähdytyskustannuksissa sekä pitää huolto asumis-
ja työmukavuudesta. Parhaan hyödyn screenkaihtimista saat liittämällä niihin
automatiikkaa joka huolehtii että auringon paistaessa kangas laskeutuu
suojaamaanikkunaaja saat näin ollen aina täyden hyödyn riippumatta oletko itse
kotona tai toimistossa.

SCREENKAIHDIN





> Useitaerilaisiin tyyleihin ja tarpeisiin sopiviamalleja
> CE-testattu Italiassavalmistettu tuote
> Palkittua muotoilua janerokkaitapatentoituja yksityiskohtia käytännöllisyydenja
kestävyyden parantamiseksi

> Valmistetaan ainayksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan
> Polttomaalatut metalliosat, säänkestäväterikoiskankaatsekäruostumattomasta
teräksestä jaUV-suojatusta muovista valmistetut komponentit takaavatpitkän
käyttöiän

Katosmarkiisilla suojaat tyylikkäästi suuremmankin alueen auringonsäteiltä ja
sateelta.Gibus-katosmarkiisien tukevajakestävärakennemahdollistaa erinomaisen
vesisuojan myös kovalla vesisateella sekä tuulella ja onkin siksi erinomainen
ratkaisu esimerkiksi ravintoloiden isojen terassien suojaamiseen.Katosmarkiiseihin
on saatavilla erilaisia lisävarusteita, kuten esim. led-valaistus sekä ylös rullautuvat
sivuseinät, joilla loihditaan terassikokonaisuuksiajotka kääntävät katseita.

KATOSMARKIISI





>

> Yrityksille ja liiketiloihin
> Laajavalikoima erilaisia korimalleja
> Käyttämämme uusin teknologia tekstien ja logojenpainamisessavarmistavat
laadukkaanja kestävän lopputuloksen

> UV-säteilyn kestävätmateriaalit pitävät väriloistonsapitkälle tulevaisuuteen
> Voidaantoteuttaa myös screenkankaallajolloin kangasläpäiseevaloamutta
antaa tehokasta aurinkosuojaa

Omalla ilmeellä varustettu mainosmarkiisi on samalla tehokas aurinkosuoja sekä
luokseenkutsuva yritysimagon rakentaja.Mainosmarkiisi voi olla korimarkiisi, nivel-
varsimarkiisi tai vaikka ikkunamarkiisi joihin suunnittelemme sinulle yksilöllisen to-
teutuksen yrityksesi visuaalisen ilmeen mukaan. Käyttämällä korimarkiisissa valoa
läpäisevää PVC-kangasta yhdessä sen alle asennettavien valojen kanssa, saadaan
aikaiseksimyös pimeällä hyvin erottuva valomainos.

MAINOSMARKI IS I





> Soveltuuerityisesti toimistorakennuksiin joissahalutaan tehostaa energiate-
hokkuutta

> Voidaanliittää osaksimuuta taloautomaatiota ja ohjata ajastetusti tai aurin-
gonvalonmukaan

> CE-testattu Euroopassavalmistettu tuote
> Saatavilla useallaeri säleleveydellä
> Valmistetaan ainayksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan

Ikkunan ulkopuolelle asennettavat julkisivusälekaihtimet suojaavat todella
tehokkaasti sisätiloja auringolta. Parhaan hyödyn saat julkisivusälekaihtimista
liittämällä ne automatiikkaan, jolla säleidenkulmaa ja kaihtimen asentoa säädellään
automaattisesti auringon korkeuden mukaan. Julkisivusälekaihtimellapidät kesällä
huoneen lämpötilan miellyttävänä sekä pelastat lattia- ja seinäpinnat sekä
huonekalut auringonhaalistavalta vaikutukselta.

JULKISIVUSÄLEKAIHDIN



Kätevän moottoriohjauksen avulla Artic-markiiseja ja screenejä voidaan ohjata
kaukosäätimellä,seinäkytkimellä tai automatiikan avulla.Vaivattomin tapa on liittää
aurinkosuojaanautomatiikkaa, jokareagoiauringonvaloonsekätuulen voimakkuuteen
ja huolehtii näin että markiisi tai screenkaihdin on aina juuri oikeassa asennossa.
Tarjoamme ratkaisut myös useamman vyöhykkeen tai muuten vaativamman
järjestelmän ohjaukseen sekä aurinkosuojauksen saumattomaan yhteistoimintaan
muun taloautomaation kanssa. Artic-tuotteissa käytetään korkealaatuisia Somfy
moottoreita sekäohjauslaitteita.

MOOTTORIT ja OHJAUKSET



Jokainen ulkopuolinen Artic-markiisi tai screenkaihdin valmistetaan testatuista
säänkestävistä materiaaleista. Valikoimakattaa yli 50 ulkopuolisiin screeneihinso-
pivaa ja yli 250 kpl markiisikangas vaihtoehtoa, joten löydämme varmasti jokaisen
tyyliin ja tarpeeseen sopivanvaihtoehdon.
Käyttämämme kankaat ovat homesuojattuja, likaa- ja vettä hylkiviä sekä UV-sä-
desuojattuja erikoiskankaita, joille myönnämme 8 vuoden haalistumattomuusta-
kuun. Voit siis olla varma että valittu värisävy pysyy samanlaisenapitkälle tulevai-
suuteen. Kankaidenvalmistuksessa käytettävä nanoteknologia yhdessälaadukkaan
kuituvärjäyksen sekä likaa hylkivän käsittelyn kanssa auttaa kangasta säilymään
puhtaana pidempään.

KANKAAT ja KOMPONENTIT


