S I S Ä P U O L I S E T A U R I N K O S U O J AT

AURINKOSUOJAUS KANNATTAA!
Auringosta maahan säteilevä energiamäärä on valtava. Noin puolet aurinkosäteilyn
energiasta on näkyvää valoa, joka siirtyy koteihin, toimistoihin ja muihin rakennuksiin
ikkunoiden kautta ja lämmittää tilaa. Aurinkosuojauksella estät auringonsäteilyn
epäedulliset vaikutukset sisäolosuhteisiin, lisäät, asumismukavuutta sekä säästät
jäähdytykseen tarvittavaa sähköenergiaa.

SÄLEKAIHDIN
Artic-sälekaihdin on laadukas ja käytännöllinen kotimainen tuote, jonka avulla
säädät helposti sisään tulevan auringonvalon määrää. Sälekaihdin toimii mainiosti
myös näkösuojana, unohtamatta myöskään sen tarjoamaa suojaa auringon UVsäteilyn aiheuttamalta huonekalujen sekä pintamateriaalien haalistumiselta. Articsälekaihtimeen voit valita neljän eri säleleveyden ja useiden kymmenien värien
lisäksi myös useita käyttöä helpottavia ja lapsiturvallisuutta edistäviä käsi- sekä
sähkökäyttöisiä ratkaisuja. Yli25 vuoden kokemus,tarkoin valitut raaka-aineet sekä
jatkuva laadunseuranta varmistavat Artic-sälekaihtimen pitkäikäisyyden.

> Laajavalikoima erilaisia käyttövaihtoehtoja, värejä ja säleleveyksiä
> Kotimainenlaatutuote - 3 vuodentakuu
> Sopiimainiosti kotiin sekätoimistotiloihin
> Sähkökäyttöiset sälekaihtimet - ohjaus kaukosäädöllä,auringon
mukaan tai esim. KNX-väylänkautta
> Soveltuu myös kaareviintai yläreunastaan viistoihin ikkunoihin

PUUSÄLEKAIHDIN
Suomalaisena käsityönä valmistetut Artic-puusälekaihtimet valmistetaan aina
asiakkaan yksilöllisten mittojen mukaan. Tarkkaan mietityt sävyt, huoliteltu
kokonaisuus sekä vuosien kokemus puusälekaihtimien valmistuksesta takaavat
laadukkaan ja katseet kääntävän lopputuloksen. Puusälekaihtimet ovat paitsi
näyttävä sisustuselementti, myös samanaikaisesti oivallinen ratkaisu aurinkoja näkösuojaksi. Mallistostamme löydät kolmen eri säleleveyden lisäksi yli 30
näyttävää sälevaihtoehtoa. Mallisto sisältää perinteisten puun sävyisten säleiden
lisäksi useita maalattuja vaihtoehtoja joiden ajattomat ja harmoniset sävyt sopivat
hillittyyn ja yksinkertaiseen skandinaaviseensisustustyyliin.

> Käsityönävalmistetut yksilölliset kaihtimet
> Eri puulajejaluonnonvärisenä sekä sävytettynä hillittyihin väreihin
> Sopiviavaihtoehtoja kaikkiin sisustustyyleihin kelohonkamökistä
suoralinjaiseenpelkistettyyn sisustukseen
> Kolmeeri säleveyttä (25 mm, 35 mm ja 50 mm) sekäkymmeniä
sälevaihtoehtoja
> Saatavillakäsi- ja sähkökäyttöisenä

PYSTYLAMELLI
Pystylamellissa yhdistyvät täydellisesti säädön portaattomuus sekä kankaan luoma
pehmeys sisustuselementtinä. Upea ja laaja kangasvalikoima, laadukas mekanismi
sekä huolellinen suomalainen käsityö verhojen ompelussa sekä kasauksessa
varmistavat laadukkaan ja näyttävän lopputuloksen. Pystylamellit soveltuvat hyvin
niin koti- kuin toimistotiloihinkin näkö- ja aurinkosuojiksi. Erityisesti parvekkeilla
ja toimistotiloissa screen-kankaita käyttämällä luodaan tehokasta häikäisy- ja
aurinkosuojaamenettämättä kuitenkaan näköyhteyttä ulos.

> Laajavalikoima erityyppisiä kankaita - peittäviä, pimentäviä, kuviollisia
sekä>screenkankaita
Benefit of this product,what makes it better than our rivals...
> Laadukastoimintavarma ja hiljainen koneisto kolmessa eri värissä

> Secondbenefit of this product which adds value...

( valkoinen, musta ja hopea )

> Someinteresting features of the product being sold...

> Kankaidenleveys89 mm tai 127 mm, käsi- tai sähkökäytöisenä

> Why you should buy this product and why it is so good...

> Soveltuu erinomaisesti isojen pintojen sekä lasitettujen parvekkeiden

> Onelast feature that is a good selling point for the product...
aurinkosuojaksi
> Valmistetaan yksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan

RULLAKAIHDIN
Rullakaihdin on ajaton tapa yhdistää sisustamista sekä suojautua samalla
ylimääräisiltä katseilta ja auringon haitallisilta vaikutuksilta. Artic-rullakaihdin
mallisto tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita Euroopassavalmistettuja kankaita,
joista jokainenlöytää varmasti omaan sisustukseen ja tyyliin sopivanvaihtoehdon.
Rullakaihtimia voidaan käyttää manuaalisesti, mutta vaivattomimman
vaihtoehdon tarjoaa monipuolinen valikoima sähkökäyttöisiä mekanismeja jolloin
käyttö onnistuu kaukosäätimen lisäksi myös vaikkapa ajastuksella tai auringon
valon mukaan. Erilaiset käyttöä helpottavat sekä yksilöllisyyttä korostavat
ratkaisut yhdessä laadukkaidenkomponenttien ja huolellisen viimeistelyn kanssa
tekevät lopputuloksesta toimivan sekä näyttävän näköisen.

> Laajavalikoima erilaisia kankaita - pimentäviä, peittäviä, kuviollisia sekä
Efect-kankaita
> Laadukasja toimintavarma mekanismi sekä useita sähkökäyttöisia vaihtoehtoja
> Soveltuuerinomaisesti kotiin, toimistoon sekämuihin julkisiin tiloihin
> Soveltuu erinomaisesti myös isojen pintojen aurinkosuojaksi
> Valmistetaan aina yksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan

PLISEE
Pliseekaihdin, toiselta nimeltään kangasvekkikaihdin on vaihtoehtorikas ratkaisu
näkö- sekä aurinkosuojaksi.Pliseekaihtimen kangason vekitetty, joka tuo kaihtimeen
uniikin ilmeen lisäksi näyttävyyttä sekä sisustuksellisuutta. Pliseekaihtimen useat eri
toimintavaihtoehdot mahdollistavat niiden käyttämisen esimerkiksi kattoikkunoissa
ja ikkunoissa joissa halutaan näkösuojaa vain ikkunan alaosaan. Laadukkaat
Euroopassa valmistetut kankaat yhdessä toimivan tekniikan kanssa varmistavat
laadukkaanja pitkäikäisen lopputuloksen.

> Useita erilaisia avautumisvaihtoehtoja
> Soveltuu erityisesti pieniin ja keskisuuriin ikkunoihin sekä viistoihin ja
kalteviin ikkunoihin.
> Laajavalikoima eri tyyppisiä kankaita - peittäviä, pimentäviä, kuviollisia sekä
screenkankaita.
> Honeycell -tuplakangasrakenneparantaa peittävyyttä sekäpimentävyyttä
> Valmistetaan aina yksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan

SCREEN-RULLAKAIHDIN
Screen-rullakaihtimella estät auringon lämpöenergian siirtymistä sisätiloihin
sekä poistat häikäisyä esim. näyttöpäätteeltä. Erinomaisesta lämpö- ja
häikäisysuojastahuolimatta valo pääseesisätiloihin etkä menetä näkyvyyttä ulos.
Näiden ominaisuuksien ansiosta screen-rullakaihdin soveltuukin erityisen hyvin
esimerkiksitoimistoihin,parvekkeille sekämuihin tiloihin joissaeivaaditatäydellistä
näkösuojaa,mutta halutaan säilyttää näköyhteys ulos ja saada tehokasta suojaa
auringolta. Laaja valikoima eri tyyppisiä screenkankaita varmistaa, että jokaiseen
tarpeeseen ja tyyliin löytyy juuri sopiva vaihtoehto.

> Tehokastasuojaaauringolta menettämättä näkymiä ulos
> Laajavalikoima kankaita eri peittävyysasteella, käsi tai sähkökäyttöisenä
> Mahdollista asentaa myös ikkunan väliin sähkökäyttöisenä
> Soveltuuerityisesti kotiin, toimistoon sekäparvekkeille
> Valmistetaan aina yksilöllisesti asiakkaanmittojen mukaan

M O O T TO R I T j a O H J A U K S E T
Kokonaisuus on siisti ja toimiva, kun moottori on piilotettu tuotteen mekanismin
sisälle - ei enää roikkuvia naruja tai ketjuja. Kaihdinliikkuu automaattisesti haluttuun
asentoon kaukosäätimellä, ajastinohjauksella tai aurinkoautomatiikalla ja käyttö on
vaivatonta ja mukavaa.Somfyn laaja valikoima erilaisia moottoreita ja ohjauslaitteita
mahdollistavat erinomaisesti täydellisten kokonaisuuksien rakentamisen kuin myös
yksittäisten kaihtimien käyttämisen moottorin avulla. Kaihtimet voidaan liittää
toimimaan myös saumattomasti erilaisten valaistus- sekäväyläjärjestelmienkanssa.
Akuilla tai aurinkoenergialla toimivat vaihtoehdot mahdollistavat sähkökäyttöisten
tuotteiden asentamisen kätevästi ilman sähkömiestä vaativia kaapelointi- ja
kytkentätöitä. Sisäpuolisissa Artic-tuotteissa käytämme ainoastaan korkealaatuisia
Somfy-moottoreita sekäohjauslaitteita, joille myönnämme laaduntakeeksi 5 vuoden
takuun.

