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TAMAR
tarjoaa enemmän

Laadukas ja pitkäikäinen aurinkosuojatuote on 
ekologinen valinta
 
Tampereen Markiisi tarjoaa kattavan valikoiman 
aurinkosuojatuotteita sekä ulko- että sisäpuoliseen 
aurinkosuojaukseen. Käytämme laadultaan ylivoimaisia 
saksalaisia Swela-kankaita ja pohjoismaisiin olosuhtei-
siin suunniteltuja Lunex-markiisiosia. Valmistamamme 
markiisit ovat tuttu näky suomalaisten kotien pihapii-
rissä ja liikehuoneistojen ikkunoissa jo vuosikymmen-
ten takaa.  
 
Markiisien ja kaihtimien ohella monipuoliseen tuote-
valikoimaamme kuuluvat myös aurinkovarjot, sääsuo-
jat ja lämmittimet sekä erityyppiset jakoseinät, turva-
tuotteet ja murtosuojat sekä kangasnosto-ovet. 
 
Hyvän tuotteen etuna on vastuullisuus. Tämä tarkoit-
taa ammattimaista suunnittelua, laadukasta tekniikkaa 
ja materiaaleja, jotka takaavat tuotteille pitkän käyttö-
iän.
 
Henkilökuntamme ja jälleenmyyjämme ovat kokeneita 
alansa ammattilaisia. Tavoitteenamme on olla luot-
tamuksesi arvoinen ja tehdä asiat aina piirun verran 
paremmin.
 
Olemme yhteisellä asialla hyvinvoinnin puolesta. 
Ilmaston lämpeneminen on ikävä mutta vääjäämätön 
tosiasia. Päämiehemme ja yhteistyökumppanimme 
aurinkosuojauksessa ovat Euroopan parhaita osaajia, 
kuten markilux ja Somfy, joiden innovatiiviset tuotteet 
on suunniteltu toimimaan pitkälle tulevaisuuteen ja 
huomioimaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomia ilmiöitä.
 
Hyvän palvelun jatkeena tarjoamme mittojen mukaan 
räätälöidyt tuotteet, jotka takaavat laadukkaan aurin-
kosuojauksen vuosiksi eteenpäin.
 
Välty virheiltä ja tilaa maksuton suunnittelukäynti. 
Valikoimistamme löytyy pitkäikäinen ja tyylikäs Tamar-
tuote teidänkin tarpeisiinne.
 
Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme www.tamar.fi
 
TAMPEREEN MARKIISI OY
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TERASSIMARKIISIT
Älä anna sään vaikuttaa 
tunnelmaan, viimeistele
terassisi markiisilla
Terassimarkiisi moninkertaistaa pihan 
käyttömahdollisuuksia. Se lisää viih-
tyisyyttä ja suojaa pintoja ja kalusteita 
UV- säteiltä sekä ulkona ja että sisällä. 
Sisätilat pysyvät kesäkuumallakin sopi-
van viileinä markiisin pienentäessä myös 
energiankulutusta. 
Terassimarkiisit sopivat erinomaises-
ti sääsuojaksi sinne, missä markiisin 
alapuolisen tilan halutaan olevan vapaa 
liikkumiselle ja kalustukselle. Markiisin 
alla kalusteet pysyvät kuivana ja illan-
vietto voi jatkua vaikka taivas hieman 
ripottelisikin vettä.
Rotevat runkorakenteet sekä kestävät, 
itsepuhdistuvat kankaat mahdollistavat 
terassimarkiisin käytön myös tuulisilla 
paikoilla. Veivi- tai sähkömoottorikäyttöi-
siin markiiseihin voidaan yhdistää myös 
kauko-ohjauksella toimivaa automatiik-
kaa. 

Ota suunnitteluavuksi 
ammattilainen
Suunnitellessa terassia ja aurinkosuo-
jauksen hankintaa kannattaa apuna 
käyttää ammattilaista. Taustoiksi on hyvä 
miettiä, mitä pihalla tehdään, mikä mar-
kiisille, pergolalle tai varjolle on sopiva 
sijoituspaikka ja millaisia ominaisuuksia 
tuotteella tulisi olla.
Terassimarkiisi asennetaan yleensä 
seinään tai kattokiinnikkeillä räystään 
alle. Jotta markiisille saadaan riittävä 
kaltevuus sadeveden poistoon, markiisi 
tulee asentaa riittävän korkealle katetta-
van alueen yläpuolelle. Kaltevuuteen ja 
asennuskorkeuteen vaikuttaa katettavan 
alan koko. Yleisin virhe suunnittelussa on 
liian alas asennettu markiisi, jossa riittä-
vää kaltevuutta ei ole osattu huomioida. 
Tällöin markiisin päälle kerääntyvä vesi 
voi aiheuttaa vuotoa ja rakennevaurioita.
 
Mikäli talosi on matala ja katettava te-
rassiala iso, tarjoavat pergolat ja aurin-
kovarjot toimivan vaihtoehdon terassi-
markiiseille. Pergolan kaltevuusvaatimus 
on pienempi ja aurinkovarjot voidaan 
asentaa vapaasti.
 
Oikein asennettu, käytetty ja huollettu 
laadukas terassimarkiisi kestää käytössä 
vuosia!
 
 



Tamar-terassimarkiisit suojaavat tehokkaasti 
auringolta säilyttäen kuitenkin näkymän ulos
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TERASSIMARKIISIT
Finess

Finess > Suomen myydyin!
Klassikkomalli, joka elää ajassa ja kestää 
vaativissakin tuuliolosuhteissa.
Helppo asentaa ja säätää haluttuun asen-
toon. Vakiona tyylikäs etuprofiili, jossa 
vedenpoistourat. Runko-osien vakiovärinä 
vaalean harmaa RAL 7035 ja antrasiitti. Lisä-
varusteena Sunset- etukangas, tuulitukivar-
ret ja alumiininen kateprofiili.

Finess antrasiitti

Finess-markiisin hintaesimerkki
Leveys 5 m, ulottuvuus 3,1 m, veivikäyttöisenä/
moottorikäyttöisenä ohjaus kaukosäätimellä
             veivikäyttöisenä          sh. 2 116 €
             moottorikäyttöisenä  sh.  2741 €

Finess
Max 700 x 360 cm
 600 x 410 cm
ulottuvuus < 3,1 m, tuuliluokka 3 
ulottuvuus    3,6 m, tuuliluokka 2
ulottuvuus    4,1 m, tuuliluokka 1                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      

MARKIISIEN TUULILUOKAT EN 13561 STANDARDIN MUKAAN (Yleisinfo)
Tuuliluokka 1:- tuulennopeus: 20-27 km/h = 5.5 - 7.4 m/s                    Tuuliluokka 2:  - tuulennopeus: 28-37 km/h = 7.5 - 10.4 m/s
Tuuliluokka 3:- tuulennopeus: 38-48 km/h = 10.5 - 13.4 m/s                Viitearvot koskevat valmistajan asennusohjeiden mukaan
                         asennettuja markiiseja.
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Tamar Sunflexissa yhdistyvät kaikki Finess-markii-
siin hyvät ominaisuudet. Sunflex on helppokäyttöi-
nen ja toimiva valinta esimerkiksi avoparvekkeelle, 
sillä kaltevuutta on helppo säätää veivillä auringon 
mukaan. 
Runko-osien vakiovärinä vaalean harmaa RAL 7035 
ja antrasiitti.

TERASSIMARKIISIT
Sunflex



TERASSIMARKIISIT
Polaris

Semikasetti auki

Semikasetti kiinni
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POLARIS
Koteloitu semikasettimarkiisi 
Polaris on erinomainen ratkaisu 
silloin, kun markiisi asenne-
taan avoimelle seinälle tai talon 
rakenteet eivät muuten suojaa 
markiisirakennetta. Suljettuna 
markiisikangas on suojassa kase-
tin sisällä. Runkoputken ansiosta 
Polaris voidaan asentaa helposti 
puu- ja kiviseinään. Harjasnauha 
irrottaa markiisista lian tavallisen 
käytön yhteydessä. 

Polaris-markiisin hintaesimerkki
Leveys 5 m, ulottuvuus 3,1 m, veivikäyttöise-
nä/moottorikäyttöisenä ohjaus kaukosääti-
mellä
         -  veivikäyttöisenä             sh. 3 061 €
         -  moottorikäyttöisenä     sh. 3 516 €

Polaris
max 700 x 360 cm
ulottuvuus <  3,1 m, tuuliluokka 3
ulottuvuus     3,6 m, tuuliluokka 2
runko-osien värinä vaalean 
harmaa RAL 7035 tai antrasiitti
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Tamar Sunflexissa yhdistyvät kaikki Finex-markki-
siin hyvät ominaisuudet. Sunflex on helppokäyttöi-
nen ja toimiva valinta esimerkiksi avoparvekkeelle, 
sillä kaltevuutta on helppo säätää veivillä auringon 
mukaan. 

TERASSIMARKIISIT
Constant

Constant-terassimarkiisi
Tamar Constant on edullinen mit-
tatilauksena valmistettava terassi-
markiisi pienille terasseille. Markiisin 
runko-osien väri on vaalean har-
maa RAL 7035. Markiisin voit valita 
kankaan laajasta varastomallistosta. 
Tämän markiisimallin suurin leveys 
on 5 m ja ulottuvuus 3,1 m. 

Tuuliluokka 3

Constant-markiisin hintaesimerkki
Leveys 3,5 m, ulottuvuus 2,6 m, 
- veivikäyttöisenä                   sh. 1 459 €
- moottorikäyttöisenä
  sis. kaukosäätimen              sh. 2 077 €
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TERASSIMARKIISIT
Amoflex

Amoflex-runkorakenne
Runkorakenne mahdollistaa markiisikatoksen sijoittamisen puutarhaan 
etäämmälle rakennuksesta esimerkiksi kylpytynnyrin, uima-altaan, kesäkeitti-
ön tai erillisen saarekkeen päälle. Rakenne kiinnitetään perustuksiin tai toteu-
tetaan siirrettävänä. Suojattua alaa voi laajentaa sijoittamalla markiisirunkoja 
vierekkäin tai peräkkäin. Amoflex-markiisirungot valmistetaan käsityönä 
Tampereella.  

1600 - 3600 mm

Max leveys 6000 mm
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Rakenteet voidaan haluttaessa 
purkaa ja kasata uudestaan.

HavainnekuvaAsiakkaan itse rakentama runkorakenne kahdelle 
markiisille.
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TERASSIMARKIISIT
Amoflex

Amoflex-runkorakenteiden verhoi-
lussa on rajana vain mielikuvitus. Alle 
voi sijoittaa esimerkiksi istutuslaati-
koita tai erilaisia tasoja ja istuimia.
Kuvassa Amoflex-rungot päiväkodin 
pihalla.

Markiisirunko voidaan varustaa myös 
lämmittimillä.

Amoflex-runkorakenteita käytetään myös kahviloissa ja 
ravintoloissa.
Amoflex-hinnat tarjouksen mukaan.
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Markiisikankaan värillä vaiku-
tat terassin ja pihan tunnel-
maan ja ulkonäköön
 
Käytämme markiiseissamme 
Swelan laadukkaita, kuituvärjättyjä 
polyesterikankaita. Polyesterin an-
siosta markiisikangas on jopa 30 % 
ohuempi kuin perinteinen mar-
kiiseissa käytetty akryylikangas. 
Polyesterikangas rypistyy kelau-
tuessa vähemmän kuin perinteiset 
“paksut” markiisikankaat. Elasti-
suutensa ansiosta kangas myös 
palautuu hyvin muotoonsa.
Polyesterikangas kestää kulutus-
ta ja hankausta, pysyy sileänä ja 
napakkana säilyttäen silti jousta-
vuutensa. Kankaiden upeat värit 
säilyttävät kirkkautensa vuosia ja 
tekevät terassistasi hyvän näköi-
sen.
 
Kangas suojaa sateelta, hylkii vettä 
ja siinä on 100 % UV-suoja. Uusi-
en markiisikankaiden huolloksi 
riittää kevyt harjaus ja huuhtelu 
puhtaalla vedellä. Katso kankaiden 
esittelyvideo kotivisuiltamme.

MARKIISIKANKAAT

Swelan Nano Clean -käsittelyn ansoista markiisikangas hylkii 
likaa ja erilaisia ilman epäpuhtauksia, kuten nokea, siitepölyä 
ja tuhkaa.  

10
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TERASSIMARKIISIT
markilux

markilux – asiakkaalle, joka 
arvostaa laatua ja parhaita 
ratkaisuja
markilux on maailman johtava pre-
mium-luokan aurinkosuojatuotteiden 
toimittaja ja yksi tärkeimmistä yhteis-
työkumppaneistamme. Vuosi-
kymmeniä kestäneen yhteistyön 
ansiosta tunnemme yrityksen tuotteet 
perinpohjaisesti.  
Lukuisia muotoilu- ja innovaatiopalkin-
toja voittanut yritys tarjoaa aitoa on-
gelmanratkaisua aurinkosuojaukseen. 
Nimekkäät muotoilijat ovat loihtineet 
upeita ratkaisuja niin tekniikan kuin 
tekstiilienkin suhteen. Tuotteet on 
suunniteltu pitkäikäisiksi ja käytössä 
miellyttäviksi.
Huippulaadukkaat tuotteet valmiste-
taan Saksassa ja ne toimitetaan asiak-
kaalle noin 4 viikossa. Voitte luottaa, 
että ammattitaidollamme pihallenne 
löytyy juuri oikea markilux-tuote.

markilux 990 
Seinään tai kattoon asennettava siro täyskasetti-
markiisi, jonka nivelvarret ja kangasputki menevät 
siististi matalan kasetin sisään markiisin ollessa 
suljettuna. Tyylikäs valinta modernin arkkitehtuurin 
pariksi parvekkeelle ja terassille. Laaja kangasvali-
koima ja useita eri runkovärejä. Valmistetaan mitta-
tilauksena Markiluxin tehtaalla Saksassa.

markilux 990
kasettimarkiisi
max 500 x 300 cm

Markiisin nivelvarsiin voit valita 
joko kaksinkertaisen teräketjun 
tai Bionic tandon -nauhan.

Näppärän kokoinen, mutta vaikuttava!
Tässä markilux 125 mm kasettimarkiisissa on teknisesti hyvin ke-
hittyneet ratkaisut. Nivelvarret ja markiisi jäävät U-muotoiseen etu-
profiiliin näkymättömiin. Peräti 70 asteen kulmaan taipuva markiisi 
sopii erityisen hyvin pienille terasseille ja parvekkeille

11

markilux 990, hintaesimerkki
Leveys 5 m, ulottuvuus 3 m.
veivikäyttöisenä/moottori-
käyttöisenä, ohjaus kaukosääti-
mellä
- veivikäyttöisenä      sh. 3 165 €
- moottorikäyttöisenä   
                        sh. 3 893 €
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PERGOLAT
markilux pergola ja compact

markilux pergola 
max. 600 x 450 cm
max. 500 x 600 cm
Useita yksiköitä voidaan asentaa vierekkäin, jol-
loin suurin katettu alue voi olla jopa 25 x 6 m

Hintaesimerkki markilux pergola
Leveys 5 m, ulottuvuus 4 m, moottorikäyttöisenä, 
ohjaus kaukosäätimellä       sh. 7 690 €
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PERGOLAT
markilux pergola compact

Kepeä rakenne isojen tilojen
kattamiseen
markiluxin kevytrakenteinen pergola on tyyli-
käs valinta moderniin pihapiiriin. 
Kankaan tracfix-kiinnityksen ansiosta kangas 
pysyy tiiviisti paikallaan sivuohjainkiskossa 
eikä pääse heilumaan tuulessa kuten perin-
teinen markiisi. Tämän ansiosta tuote on 
tukevampi ja kestää paremmin sään 
vaihteluita.
Etukankainen pergolamarkiisi suojaa mata-
laltakin paistavalta auringolta tehden tilasta 
huonemaisen. Pergolamarkiisi voidaan varus-
taa myös runkoon integroitavalla screen-
kaihtimella, joka suojaa tuulelta, sateelta ja 
auringon paahteelta.

Max. 4,50 x 4,00 m
 

Aurinkosuojaus parantaa asumismukavuutta
Terassituotteilta vaaditaan laatua, kestävyyttä ja sopivuutta rakennuksen tyyliin. Toimivan aurinko-
suojauksen myötä terassille on kiva tulla ruokailemaan ja istumaan iltaa. Markiisi suojaa auringolta 
ja sateilta pitäen tilan valoisana ja helposti kalustettavana. Terassista ja parvekkeesta syntyy markii-
sin ja oheistuotteiden myötä mieluisa oleskelutila, jossa on kiva viettää aikaa sekä kesähelteillä että 
viileämpinä syysiltoina.
Markiisit sopivat myös viherhuoneiden ja pergoloiden kattamiseen.
Edustavuutensa ja ulkonäkönsä lisäksi markiisilta vaaditaan pitkäikäisyyttä ja ratkaisuja, jotka kestä-
vät kulutusta ja sään vaikutuksia.

Led-valot

markilux 
etukangas

markilux 
pergola 
compact 
seinäkiinnitys markilux pergola compact

Leveys 3 m, ulottuvuus 4 m, moottorikäyt-
töisenä, ohjaus kaukosäätimellä            
    sh. 5 490 €                   
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Hintaesimerkki markilux pergola 
stretch
Leveys 7 m, ulottuvuus 4 m, moottorikäyt-
töisenä, varustettuna lämmittimillä ja led-
valoilla                                        sh. 31 800 €

PERGOLAT
markilux pergola stretch

Kotinne tai yrityksenne terassille max 700 x 700 cm
(yksittäinen). Useita yksiköitä voidaan asentaa 
vierekkäin. Max. leveys 25 m. Lisävarusteena LED-
valot, lämmittimet, pystysuorat tuuli-, aurinko- ja 
sadesuojat

Stretch-mallin kaltevuusvaatimus on ainoastaan 5 
astetta, minkä ansiosta pergola voidaan asentaa 
hyvin myös mataliin rakennuksiin, joissa muilla 
ratkaisuilla ei ole mahdollista saavuttaa riittävää 
kaltevuutta

Kuvan pergolassa lisävarusteena moottorikkäyttöi-
nen screen markilux 776. Screenkaihtimen kangas 
voidaan tilata myös varustettuna panoraama-
ikkunalla. Voit yhdistää stretch pergolan markilux 
776:een.

Suljettuna pergolan kangas laskostuu seinän vie-
reen kangasprofiilin alle. Stretch-mallissa käytet-
tävät kankaat ovat palosuojattuja ja ne suojaavat 
tehokkaasti sateelta ja auringolta.
Markilux pergola stretch on markiisien aatelia.
Tilaasäästävä ja kokoonrullattava stretch-markiisi 
mahdollistaa suurtenkin alueiden kattamisen näyt-
tävästi.
Lisäksi tunnelmaa ja mukavuutta pergolaan saa 
valaistuksella, lämmittimillä ja kattavalla kangasva-
likoimalla. Räätälöi toiveidesi pergola!



14 15

PERGOLAT
KE Kedry Skylife

Kedry Skylife 
on pergola, jonka alumiinikatto voidaan 
yhdellä liikkeellä avata ja sulkea. Kedry Sky-
lifen ledvalaistus täydentää kokonaisuuden 
mahdollistaen pergolan käytön myöhäiseen 
syksyyn.
max.leveys 450 ja ulottuvuus 611cm.
 

KE - megatrendejä ennakoiva designyritys
Made in Italy on tae laadusta ja designista. KE Outdoor Design on osa BAT Groupia, jolla on 30 vuotinen 
kokemus aurinkosuojauksesta. KE ennakoi tulevaisuuden trendejä ja on synonyymi huippuosaamiselle:
Yritys valmistaa ilmastotietoisia eli ilmastonmuutoksen huomioivia pergoloita sekä erilaisia rullascreeneja. 
Tuotteissa yhdistyy kehittynyt teknologia, upea italialainen muotoiluosaaminen, taitava valmistus ja 
korkealaatuiset materiaalit. Tuotteet täyttävät vaativimmankin arkkitehdin ja suunnittelijan tarpeet. 
Jokainen tuote on suunniteltu ja valmistettu huolellisesti Italiassa. Upeita ratkaisuja erilaisiin julkisiin tai 
yksityisiin ympäristöihin ympärivuotiseen käyttöön. 
 

-
Kedry Skylife
Leveys 4 m, ulottuvuus 5 m, moottori-
käyttöisenä ilman lisävarusteita 
                n. 23 000 €          
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PERGOLAT
KEDRY Prime

Kedry Prime pergolan 135 astetta kääntyvien säleiden 
ansiosta sisään tulevan valon määrää voidaan kätevästi 
säätää. Suljettuna pergolan katto on täysin vesitiivis ja kes-
tää jopa lumikuorman*, minkä ansiosta pergolaa voidaan 
käyttää ympäri vuoden. Pergola voidaan varustaa tuulelta, 
sateelta ja auringolta suojaavilla screenkaihtimilla, pvc-
ikkunoilla tai liukulaseilla. 
Kedry Prime on rakenteeltaan modulaarinen minkä 
ansiosta eri muotoja on mahdollista yhdistellä ja useita 
yksiköitä asentaa vierekkäin.
Rakenteeseen integroitu LED valaistuksella täydennät 
uniikin kokonaisuuden. 
*80kg/m2

-
Kedry Prime
Leveys 4 m, ulottuvuus 5 m, moottorikäyttöisenä ilman 
lisävarusteita                                n. 25 500 €

Useita eri mallivaihtoehtoja. Hintaan vaikuttavat valitun 
mallin lisäksi asennuspaikka, toimitusosoite ja lisävarus-
teet. Täydellisen 4 x 5 m Skylifen tai Kedry Prime pergo-
lan hinta varustettuna liukulaseilla ja led-valaistuksella  
    n. 35 000 €         
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LÄMMITYSRATKAISUT 
TERASSILLE 

Unelmana pitkä terassikausi
Infrapunalämmittimellä luot terassille miellyttävän tasaista 
lämpöä säästä riippumatta.Terassille on mukava mennä 
vilvoittelemaan löylyn jälkeen ja lapset saavat lämmitetystä 
terassista uuden leikkipaikan. Myös terassin ja parvekkeen 
kevätpuuhat sujuvat mukavasti terassilämmittimen alla.
Infrapunalämmitin on turvallinen, ekologinen ja tehokas 
valinta. Lyhytaaltoinen infrapunasäde lämmittää vain läm-
pöaaltojen kohtaamia pintoja, eikä heitä lämpöä hukkaan. 
Lämmitin napsautetaan päälle silloin kuin sitä tarvitaan 
antamaan välitöntä lämpöä.

Burda TERM IP67 
- Bluetooth-terassilämmitin

Lämmitysala: jopa 16m2

Burda Term -lämmittimen tehoa säädellään kätevästi  
kaukosäätimellä. Bluetooth-toiminnon ansiosta lämmi-
tintä voidaan kaukosäätimen lisäksi ohjata myös älypu-
helimella ja tabletilla Himmennystoiminnolla varusteltu 
lämmitin kattaa 14-16 m2 alueen. TERMin kullanvärinen 
infrapunaputki on kehitetty erityisesti pitkää käyttöikää 
silmällä pitäen. 

R

R

Tutustu tarkemmin  Bluetooth-
systeemillä toimivaan lämmin-
säätöön nettisivullamme
www.tamar.fi/tuotteet/terassi-
lammittimet/burda-terassilam-
mittimet/

Oikein sijoitettu lämmitinryhmä tekee oleskelun isommallakin 
alueella miellyttäväksi. Lämmitin toimii erinomaisena kohde-
lämmön säätelijänä myös viileämmissä työtiloissa.
Miellyttävän oleskelun kannalta tärkeää on lämmön helppo 
säätely. Bluetooth-yhteydellä olevaa lämmitintä pystyt säätä-
mään älypuhelimella tai tabletilla suoraan illallispöydästä.
Tamarin laajasta ja laadukkaasta lämmitysmallistosta löydät 
asiantuntijoidemme avulla tarpeisiisi sopivan lämmittimen.
Tarkempaa teknistä tietoa löytyy Tamarin verkkosivuilta
www.tamar.fi/tuotteet/terassilammittimet/
 

Burda TERM 2,0 kW IP 67 Bluetooth            599,00 €

Burda RELAX GLASS IRA II 65 1,5 kW hopea/musta 
kaukosäätimellä             799,00 €

Burda RELAX GLASS IRA IP65 
-1,5kW, 1,8kW ja 2,2kW

Tehokas, vedenkestävä lyhytaaltoinen infrapunaläm-
mitin BURDA PERFECTCLIME   -mallistosta. Sävytetyllä 
keraamisella lasilla varustettu SCHOTT NEXTREMA   
-lämmitin säteilee lämpöä välittömästi ja soveltuu sekä 
sisä- että ulkotiloihin. Lämmittimien mukana toimi-
tetaan kiinnityshela sekä seinä- että kattoasennusta 
varten. Vaihtoehtoisesti lämmittimiin on saatavilla myös 
kattoasennusta varten suunniteltu kehys.

Lämmittimien hinnat eivät sisällä toimituskuluja.
INFO: Burda TERM JA RELAX GLASS nyt myös Somfy IO 
syhteensopivana. Kysy lisää jälleenmyyjiltämme.



18

AURINKOVARJOT
May Schattello

Hyvä varjo on tyylikäs, tukeva ja 
turvallinen
Laadukas aurinkovarjo kuuluu terassin ja 
pihapiirin perusvarustukseen. Varjo suojaa 
sekä sateelta että auringon haitallisilta säteiltä 
vaikuttaen lisäksi ulko-oleskelutilojen näyt-
tävyyteen ja houkuttelevuuteen.
Terassivarjot jaetaan keski- ja sivumastollisiin. 
Hyvän varjon tunnistaa tukevasta rungosta 
sekä veden- ja säänkestävästä kankaasta, joka 
ei haalistu. Uutta terassia tehdessä varjolle 
kannattaa suunnitella paikka jo rakennus-
vaiheessa. Kaikki varjot voidaan asentaa joko 
kiinteästi valettuun jalkaosaan, pultata lau-
doitetun terassin pintaan tai kiinnittää eril-
liseen jalkaan. Käyttöikään voi vaikuttaa itse 
huolehtimalla tuotteesta ohjeiden mukaan.
 
Aurinkovarjojen sisäänrakennettu johdotus 
mahdollistaa lämmittimien, valojen ja ää-
nentoistolaitteiden kytkemisen varjoon jo 
tehtaalla.
 

May Schattello - 4x4
- metallijalka tarvitaan 4 kpl 
50x50x5 cm betonilaattoja per 
jalka, jotka eivät sisälly toimituk-
seen
sh. 3 375 €
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May Schattello – aurinkovarjo vaativaan käyttöön
Suosittu, ammattikäyttöön suunniteltu suuren alueen kattava Schattello-varjo 
sopii upeasti pihalle. Varjo voidaan varustaa lämmittimillä, ledivaloilla sekä 
sivuseinillä. Teleskooppimekanismilla toimiva varjo voidaan kätevästi sulkea 
siirtämättä alla olevia kalusteita pois tieltä tai irrottamatta valoja ja lämmittimiä. 
Varjo avataan ja suljetaan kätevästi veivillä. Laadukas mekanismi toimii moitteet-
tomasti vuosienkin käytön jälkeen.

AURINKOVARJOT
May Schattello

Pyöreä halk. 4–6 m
Neliö 3x3 – 5x5 m
Suorakaide 
2 x 4 – 4 x 6 m
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AURINKOVARJOT
Sombrano S

Glatz-tarina 
Glatz on yksi Euroopan ja maailman johtavia aurinkovarjojen valmistajia 125 vuoden kokemuksella. Yri-
tyksen perusti aluksi sateen- ja kädessä pidettäviä aurinkovarjoja valmistanut Albert Glatz. Toimintaa 
jatkoi hänen poikansa Albert junior, joka laajensi tuotevalikoimaa puutarhan aurinkovarjoihin.  Myöhem-
min toimintaa jatkoi Dölf Glatz, joka kehitti  puutarhaan suurempia aurinkovarjoja, jotka patentoitiin ja 
saavuttivat sittemmin maailmanlaajuisen suosion. 

Hintaesimerkki :
Glatz Sombrano S+ - 3x3  - sis. metal-
lijalka, polyesterikangas, metallijalkaan 
tulevat betonipainot eivät sisälly toimi-
tukseen 
sh. 2 375 €

Pyöreä halk. 3,5 m ja 4 m
Neliö.  3 m x 3 m ja 3,5 m x 3,5 m
Suorakaide. 3 m x 4 m
Aurinkovarjojen hintaan sisältyy rahti (ei sis. asennusta)

Glatz
Sombrano S+ aurinkovarjo 
sivumastolla
Tyylikkäät sivuvarsivarjot soveltuat erin-
omaisesti kaikenlaisille terasseille. Ne 
tuovat terassille avaruuden ja eleganssin 
tuntua.Veivimekanismi on itselukittuva. 
Varjoa voidaan pyörittää 360° kääntyvän 
kuulalaakeroinnin ansiosta.
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AURINKOVARJOT
Fortello & Fortello Led

Fortello & Fortello Led
on juuri sopivan kokoinen, helposti siirrettävä 
aurinkovarjo, joka kestää jopa 100 km/h tuulen-
nopeuden vaikutuksen. Varjoa on helppo käsi-
tellä ja avata kulmansäätö- ja kääntömekanis-
min ansiosta. Varjo antaa miellyttävää suojaa 
auringonpaahteelta, tuulelta ja sateelta.Varjo 
voidaan varustaa paristokäyttöisellä LED-valai-
simella. Runko on anodisoitua luonnonväristä 
alumiinia, ruuvit ja niitit ovat ruostumatonta te-
rästä. Varjon kangas on vaihdettavissa ja pitää 
ryhtinsä joustavien kiristystankojen ansiosta.

Pyöreä, halk. 4 m
Neliö. 3 m x 3 m, 3,5 m x 3,5 m ja 4 m x 4 m
Suorakaide. 2,5 m x 3,5 m ja 3,5 m x 4 m

Glatz Fortello LED -3x3  - sis metallijalka -  sh. 2 545 €
- metallijalka, tarvitaan 8 kpl 40x40x5 cm betonilaat-
toja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen

Glatz Fortello - 3x3 - sis metallijalka -  sh. 1 925 €
- metallijalka, tarvitaan 8 kpl 40x40x5 cm betoni-
laattoja per jalka, jotka eivät sisälly toimitukseen
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AURINKOPURJEET
- joustava ja monipuolinen vaihtoehto aurinkosuojaukseen

Suojaa itsesi, autosi, uima-altaasi sekä tavarasi ja 
rentoudu purjemarkiisin alla pihasi parhaalla paikalla!

Aurinkopurje tai terassipurje on ilmava ja hauskan näköinen 
aurinkosuoja, jolle löytyy pihapiiristä lukuisia käyttötarkoituk-
sia.  
Tuotteemme on valmistettu pohjolan olosuhteet huomioiden. 
Parhaat materiaalit kankaissa ja lisävarusteissa sekä vahvat 
reunasaumaukset ja kiinnikkeet kestävät taatusti säänvaihte-
luja. 
Mieti aurinkopurjeen hankintaa suunnitellessa sijoituspaikka, 
kiinnitysmahdollisuudet ja noin 30 asteen kallistuskulman 
toteutuminen.
Aurinkopurjeet avataan ja suljetaan köysivinssillä tai mootto-
rilla. Suljettuna aurinkopurje on ilmassa rullalla kiinnitysme-
kanismin varassa. Tarvittaessa purje tulee olla irrotettavissa 
helposti. Purjetta ei kannata jättää koko kesäksi sään armoille, 
sillä se rasittaa myös kiinnitysrakenteita.
Purjemarkiisit valmistetaan mittatilauksena. 
Muotoja ja kokovaihtoehtoja on runsaasti – suurin tehty 
aurinkopurje on 250 m2! 
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Perusmalleja on kuusi ja monipuolisia käyttö-
kohteita lukuisia. Aurinkopurje voidaan tehdä 
mittatilaustyönä terassiisi sopivaksi tai suunni-
tella täysin uniikki purjemuoto.

Kolmio voidaan kiinnittää kahdesta kulmasta rakennukseen 
ja yhdestä tolppaan tai mastoon. Kolmiosta saa myös näyt-
tävän ryhmän keskitolpan ympärille. Tamar toimittaa myös 
kiinnitysmastot.

Pystytystangot ja asennustarvikkeet ovat joko 
ruostumatonta terästä, terästä tai alumiinia. 
Tukevan kankaan nurkkiin on ommeltu purjeren-
kaat kiinnitystä varten ja reunat sekä nurkat on 
vahvistettu tuplasaumalla. 

Aurinkopurjeet, hintaesimerkki
4x3 purje, akryylikangas, 4 x teräsmastoja, 
4x vanttiruuveja
    sh. 2 800 €

Aurinkopurje luo pihapiirin modernin ja kevyen ilmeen.
Puolisuunnikas muoto venyy näyttävästi seinän ja kahden 
pylvään väliin.
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Tampereen Markiisi on saksalaisen Bartels-yrityksen SunFurl (R) - au-
rinkopurjejärjestelmän ainoa valtuutettu maahantuoja Suomessa.
BARTELS-tuotemerkki ja valmistaja on  yli 45 vuoden kokemuksel-
laan erikoistunut purjehdusteollisuuden ratkaisuihin ja sillä on yli 
15 vuoden kokemus aurinkopurjeiden valmistuksesta. BARTELS on 
laatuserftifioitu ja täyttää ISO 9001 -laatustandardit. Purjeet ovat 
sertifioidut DIN EN 15085-2 sertifikaatin mukaisesti (ruostumaton 
teräs, alumiini ja titaani). Purjeiden metalliosat ovat ruostumattomas-
ta teräksestä valmistettuja ammattikäyttöön (Edelstahl Ristfrei e.V.) 
BARTELS-tuotteet on 100% valmistettu Saksassa.

RULLATTAVAT 
AURINKOPURJEET

ERITTÄIN KESTÄVÄ
HydroSol 270 -kankaalle on ominaista 
erittäin suuri repäisylujuus ja se tarjoaa 
melkein kaksinkertaisen murtokuorman 
akryylikankaisiin verrattuna.

AURINKO- JA SADESUOJA
Hydrosol 270 -kangas kestää poikkeuk-
sellisen hyvin UV-säteilyä ja se kestää 
haalistumatta varmistaen aurinkopur-
jeesi kestävyyden vuodesta toiseen.

Hintaesimerkki: - C1 - 1x masto + 3x seinäkiinnitystä
 (RM LIGHT 20 m2 ) – sh. 5 160 € 
 sis. alv. ja rahti) – Ei sisällä asennusta
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RULLATTAVAT 
AURINKOPURJEET

RULLATTAVAT 
AURINKOPURJEET
kotiterassille,  hotelleille, 
ravintoloille sekä catering- 
yrityksille

SUNFURL rullattavat aurin-
kopurjeet voivat olla sekä 
yksinkertaisia köysipyörillä 
käytettäviä malleja että kau-
ko-ohjaimella ja/tai tuuli- ja 
aurinkoantureilla ohjattavia 
sähkökäyttöisiä malleja. Li-
säksi ne ovat integroitavissa 
useimpiin kotiautomaatiojär-
jestelmiin. 
SunFurl®-aurinkopurjeet 
räätälöidään juuri sinun ti-
laasi ja ne ovat kokeneiden 
purjeenvalmistajien korkea-
laatuisista materiaaleista 
valmistamia.
 
ValikoimIssamme on kolme 
käyttömekanismia:
Avausmekanismi: 
köysipyörillä
- SunFurl® - RM Light - jopa    
  25 m2

- SunFurl® - RM - jopa 75 m2

Avausmekanismi: 
sähkömoottorilla
- SunFurl® - RES - jopa 
  105 m2

Mallit: 
- A1 - 2x mastoja + 
  2x seinäkiinnitystä
- B1 - 3x mastoja + 
  1x seinäkiinnitys
- C1 - 1x masto + 
  3x seinäkiinnitystä
- D1 - 4x mastoja
- E1 - 1x masto + 
  2x seinäkiinnitystä 
  (SEINÄKIINNIKKEET)
- E2 - 2x mastoja + 
  2x seinäkiinnitystä 
  (SEINÄKIINNIKKEET)

Ensiluokkaiset purjekankaat 
sopivat täydellisesti aurinko- ja 
sadesuojaksi.

Rullattava purje-
markiisi - malli E1

Rullattava purje-
markiisi - malli C1

Rullattava purje-
markiisi - malli B1

Rullattava purje-
markiisi - malli A1

Rullattava purje-
markiisi - malli E2

Rullattava purje-
markiisi - malli D1
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MARKIISIT JA KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
markilux 779/879

Vietä rento päivä ulkona parhaassa seurassa ja 
suojassa!
Terassin lasikaton alapuolelle sisä- ja ulkotiloihin 
asennettava aurinkosuoja suojaa liialta auringol-
ta viilentäen myös sisätilat. Tuotteessa yhdistyy 
viimeistelty muotoilu ja markiluxin teknologia-
osaaminen. Leveä, yksiosainen suoja avataan ja 
suljetaan veivillä tai kaukosäätimellä. Mekanismi on 
käytössä hiljainen kankaan liikkuessa vaivattomasti. 
Tuotteeseen voi valita markiisikankaan tai hieman 
läpinäkyvän, auringolta tehokkaasti suojaavan 
screenkankaan. Lasin alla kangas on suojassa sään 
rasitukselta ja lialta. Kasetin malli voi olla pyöreä tai 
tyylikkään neliskulmainen. Markiisit soveltuvat hy-
vin erityyppisten katteiden alle. Tunnelma täyden-
tyy kankaaseen asennettavalla led-valaistuksella.

markilux 779/879
Leveys 4 m, ulottuvuus 3 m, yksivärinen markiisikangas 
Sunvas-mallistosta veivikäyttöisenä   sh. 2 480 €
- moottorikäyttöisenä, ohjaus kaukosäätimellä 
               sh. 3 210 €

Max 400 x 600 cm /600x450 cm
- kankaan tracfix kiinnityksellä max 600 x 400 cm
Lisävarusteet:
- shadeplus etuverho, LED-valaistus sivujohteissa tai 
kankaan alapuolella, kankaan tracfix-kiinnitys
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MARKIISIT JA KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
Skyline parvekekaihdin

Skyline-parvekekaihdin 
hintaesimerkki
Leveys 4 m, korkeus 2,7 m, ketjukäyt-
tö, sis. 2 kpl kiinteitä verhoja ja 1 kpl 
verhoja varustettuna liukukiskolla. 
Kangas Sunshadow 5 % mallistosta
   sh. 704 €

Tamar Skyline-parvekekaihdin sopii lasitetuille parvek-
keille ja terasseille. Skyline-kaihtimen screenkangas suojaa 
tehokkaasti auringolta tarjoten lisäksi näkösuojaa. Kaihdin 
voidaan toimittaa kiinteänä tai varustettuna liukukiskolla, 
joka mahdollistaa kaihtimen käytön kääntyvien parveke-
lasien kanssa. Kaihtimen osat ovat ruostumatonta terästä 
tai alumiinia, minkä ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti 
vaihteleviinkin olosuhteisiin.
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MARKIISIT JA KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
Skyline parvekekaihdin

Parvekkeiden ja terassien alaosan kaiteisiin voidaan 
valmistaa myös mittojen mukaan kiinteitä ratkaisuja. 
Kysy lisää jälleenmyyjiltämme.
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MARKIISIT JA KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
Tamar Optima

. Tamar Optima -ikkunamarkiisit
- tehokkain suoja lämpösäteilyä vastaan
Optima-ikkunamarkiisi estää lämpösäteilyä 
jopa kaksi kertaa paremmin kuin perin-
teinen rullaverho tai sälekaihdin pitäen 
sisätilat miellyttävän viileinä kuumanakin 
kesäpäivänä. Markiisi suojaa UV-säteiltä 
ja haalistumiselta myös kodin pintoja ja 
tekstiilejä. Optiman markiisikangas on suo-
jassa alumiinikasetin sisällä, mikä pidentää 
markiisin käyttöikää ja pitää kankaan värit 
hehkuvina. Somfy-automatiikan avulla 
ikkunamarkiisia voidaan hallita aurinko- ja 
tuuliolosuhteiden mukaan. Ikkunamarkiisit 
toimitetaan nauha-, veivi- tai moottorikäyt-
töisenä.

Markiisi estää sisälle suuntautuvaa 
auringonsäteilyä jopa 80 - 90 %.

Tamar Optima
Hintaesimerkki: Leveys 2 m, ulottuma 80 cm
      - veivikäyttöisenä                     sh. 657 €
      - moottorikäyttöisenä, 
        ohjaus kaukosäätimellä     sh. 1 099 € 
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MARKIISIT JA KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
Tamar Optima

Ikkunan ulkopuolelle asennettavat ikkuna-
markiisit sopivat erityisen hyvin asuinraken-
nuksiin, joissa on jäähdyttävä ilmanvaihto. 
Ulkopuolinen aurinkosuoja estää lämmön 
pääsyn sisätiloihin ja säästää koneellisen 
ilmanvaihdon kuluja. Ikkunamarkiisien avulla 
jäähdytyksen energiantarve voi laskea jopa 
90 %. 

Oleellista kaikessa ulkopuolisessa aurinko-
suojauksessa on toimiva automatiikka ja 
ohjaus, joka antaa maksimaalisen hyödyn. 
Kun aurinko alkaa paistaa, automatikka 
huolehtii suojan ikkunan eteen ja siirtää 
sen pois, kun suojaa ei tarvita. 

Kaasusivuvarren ansiosta markiisi toimii hyvin tuuli-
sillakin paikoilla kuten merenrannalla.
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KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
Zip Screen

Zip Screen-kaihdin on ikkunan ulkopuolelle sijoi-
tettava rullautuva aurinkosuoja. Kaihdin päästää 
luonnonvalon sisälle pimentämättä sisätiloja ja on 
täysin läpinäkyvä sisältä ulospäin.
 
Moottorikäyttöisten Zip Screen-kaihtimien vahvis-
tetun reunan ansiosta kangas pysyy sivuohjauskis-
koissa kovassakin jopa 20 m/s tuulessa.
 

Kaihtimet ovat aina yksilöllisiä mittatilaus-
tuotteita. Yksittäisen kaihtimen suurin koko 
on 5 000 x 5 000 mm.

Zip Screen-kaihdin 
Leveys 3 m, korkeus 3,5 m, moottori-
käyttöinen ohjaus kaukosäätimellä 
                 sh. 1 992 €
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KAIHTIMET 
AURINKOSUOJAUKSEEN
Zip Screen

Värivaihtoehtoja on runsaasti, joten 
sopiva sävy löytyy jokaisen raken-
nuksen julkisivuun. Lopputulos on 
hillitty ja huomaamaton.

Ikkunan ulkopuolinen screen kaih-
din on moottorikäyttöinen. Screen-
kaihtimen zip -kiinnityksen ansiosta 
kangas pysyy tiukasti paikallaan 
myös tuulisissa olosuhteissa. 
Screenkaihtimet ovat aina yksilöllisiä 
mittatilaustuotteita, joihin on saata-
villa useita kangasvaihtoehtoja.

SCREENKAIHTIMIEN ETUJA
- Päästää luonnonvalon lävitseen
- On täysin läpinäkyvä sisältä 
  ulospäin
- Ei pimennä sisätiloja
- Suojaa tehokkaasti auringon 
  kuumuudelta ja häikäisyltä
- Ikkunan ulkopuolelle asennettu  
  screenkaihdin pysäyttää auringon  
  säteilystä jopa 85 %
- Lisää asumismukavuutta ja säästää  
  jäähdytyskuluissa

- Suojaa auringon vaikutuksilta: 
  estää tekstiilejä haalistumasta
- Sopii niin asuintaloihin kuin 
  liiketiloihin
- Erityisen toimiva rakennuksissa,  
  joissa on laajoja ikkunapintoja
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SOMFY-OHJAUSJÄRJESTELMÄT 
ulkopuolelle
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SOMFY-OHJAUSJÄRJESTELMÄT 
ulkopuolelle
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SÄÄSUOJAT
Tamar XL sääsuoja

Tamar XL -sääsuoja suojaa avoterassin, grilli-
katoksen ja parvekkeen. Sääsuojan ansiosta 
pihan oleskelutilat kalusteineen pysyvät siistinä 
ja käyttökuntoisina ympäri vuoden. Materiaa-
lina on läpinäkyvä screenkangas, joka suojaa 
sateelta, tuulelta ja lumelta.  

Pitää terassin siistinä 
ja käyttökuntoisena 
ympäri vuoden
 

Tamar XL sääsuoja hintaesimerkki 
leveys 4 m, korkeus 3 m, veivikäyttöi-
senä/moottorikäyttöisenä, ohjaus 
kaukosäätimellä
      - veivikäyttöisenä         sh.     970 € 
      - moottorikäyttöisenä  sh. 1 390 €
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Sisäkäyttöön suunnitellut, vapaasti laskeutuvat Skyline 
-rullakaihtimet toimitetaan sivuvedolla tai hiljaisella 
Somfy-moottorilla varusteltuna. 
Rullakaihtimiin on valittavissa läpinäkyvä screenkangas, 
pimennyskangas tai perinteinen yksivärinen kangas. Lu-
kuisten mekanismivaihtoehtojen ansiosta rullakaihtimet 
on mahdollista toimittaa jopa 5 metriä korkeina. Skyline pimennyskankaalla on erinomainen 

tuote kotiteatteriin. 

Huippulaadukkaat Rollease-komponentit takaavat 
kaihtimien kestävyyden ja toiminnan vaativissakin 
olosuhteissa.
 
Sivuvedollisissa Skyline -malleissa käytetään paten-
toitua Velvetrol-tekniikkaa. Verho nousee ja laskee 
pehmeästi ja kaihtimen käyttö on miellyttävää.
 

KAIHTIMET JA RULLAVERHOT SISÄLLE
Tamar-rullakaihtimet
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KAIHTIMET JA RULLAVERHOT SISÄLLE
Skyline-rullakaihdin

Sisäkäyttöön tarkoitetut, vapaasti laskeutu-
vat Skyline -rullakaihtimet toimitetaan kuula-
ketjukäyttöisinä tai hiljaisella Somfy-moottorilla 
varusteltuna. Viimeisimpänä uutuutena mark-
kinoille ovat tulleet uuden sukupolven akkukäyt-
töiset moottorit, jotka mahdollistavat kaihtimen 
motorisoinnin kätevästi silloinkin, kun sähköä ei 
ole helposti saatavilla.
 
Rullakaihtimia suunniteltaessa on hyvä miet-
tiä, millaisia ominaisuuksia kankaalta halutaan. 
Rullakaihtimet voidaan toteuttaa esimerkiksi 
läpinäkyvästä screenkankaasta, pimennys-
kankaasta tai perinteisestä yksivärisestä 
kankaasta. Laajan tilausvalikoiman lähes ra-
jattomat kangasvaihtoehdot mahdollistavat 
kaihtimien sovittamisen yhteensopivaksi kaikkein 
vaativimpiinkin kokonaisuuksiin.  

Lukuisten mekanismivaihtoehtojen ansiosta 
rullakaihtimet on mahdollista toimittaa jopa 5 
metriä korkeina.
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KAIHTIMET JA RULLAVERHOT SISÄLLE
Skyline-rullakaihdin

 
Hintaesimerkkejä

Leveys 1,5 m, korkeus 2,7 
m pimentävällä kankaalla, 
ketjukäyttöinen  
           sh. 187,00 €

Hiljaisella Sonesse Ultra 
akkumoottorilla, ohjaus 
kaukosäätimellä
         sh.  553,00 €

Leveys 3 m, korkeus 3,5 m, 
Sunshadow 5 % screen-
kankaalla ketjukäyttöisenä
        sh.   477,00 €

Hiljaisella Sonessa RTS- 
tai IO-moottorilla, ohjaus 
kaukosäätimellä
         sh.  914,00 €

Skyline-rullakaihdin

Lasiterassi ulkoa, parvekekaihdin                                                  
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KAIHTIMET JA RULLAVERHOT SISÄLLE
Tamar-pystylamellikaihtimet

Tamar-pystylamellikaihtimet ovat helppokäyttöinen ja 
tyylikäs vaihtoehto esimerkiksi kodin korkeisiin ikkunoihin. 
Aurinkosuojauksen lisäksi lamellikaihtimet eristävät ääntä 
ja lämpöä jättäen tilaa muulle sisustukselle.
 
Pystylamelleja on helppo säätää käsin. Lamellit käänty-
vät akselinsa ympäri, mikä mahdollistaa valon suunnan 
säätämisen portaattomasti. Kangaslaatuja löytyy tilan 
erilaiset tarpeet huomioiden. Lamellien kangasvalinnoilla 
voi vaikuttaa sekä tilan ulkonäköön että toiminallisuuteen. 
Pystylamellikaihtimissa kankaan leveys on 89 mm tai 127 
mm.  
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Screenlamelli - tehty terassille
Läpinäkyvä ja valoa hyvin läpäisevä screenlamelli sopii 
screenkankaisten rullakaihtimen vaihtoehdoksi kaikkiin 
kodin tiloihin. Screenlamelleja voidaan käyttää myös 
lasitetuilla parvekkeilla ja terasseilla. Kaihtimen läpäisemä 
luonnonvalo on pehmeää tunnelman säilyessä avarana ja 
valoisana. 

Vento FR -lamellikangas on suunniteltu tiloihin, joissa ha-
lutaan rajoittaa valon määrää pimentämättä tilaa. Materi-
aali soveltuu erityisen hyvin tiloihin, joissa työskennellään 
näyttöpäätteellä.

KAIHTIMET JA RULLAVERHOT SISÄLLE
Tamar-pystylamellikaihtimet

Leveys 4 m, korkeus 2,5 m
Kiskon väri valkoinen tai musta, 
lamellikangas hintaryhmästä 1
             sh.  439 €

Lamelli, parveke

Pystylamelli olohuoneessa



42

SOMFY OHJAUSJÄRJESTELMÄT
sisäpuolelle
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SOMFY OHJAUSJÄRJESTELMÄT
sisäpuolelle

SOMFY OHJAUSJÄRJESTELMÄT
sisäpuolelle
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NYKYAIKAISEN ASUMISEN 
AMMATTILAISELTA SAAT ENEMMÄN

Kun haluat hyödyntää uusinta tekniikkaa ja saada lisää 
tietoa eri ratkaisuista, niin soita lähimmälle Tamar-
jälleenmyyjälle ja sovi tapaaminen.

www.tamar.fi
Julkaisija: Tampereen Markiisi Oy
Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere
Puh. 010 292 2400, faksi 010 292 2409

JÄLLEENMYYJÄ:

Kuvastossa mainitut hinnat ovat tuotteiden viitteellisiä suositushintoja ja perustuvat kuvaston julkaisuhetken 
hintatasoon. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Mikkäli erikseen ei ole mainittu, niin hinnat eivät sisällä 

toimituskuluja eivätkä asennusta. 
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