
UNICA 165 

Laajasta katosmarkiisivalikoimastamme löytyy jo-
kaiseen kohteeseen sopiva malli. Voit valita puiset 
tai teräksiset runko-osat, vesiränneillä tai ilman. Toi-
mivuuden ja korkean laadun takeeksi myönnämme 
viiden vuoden täystakuun.
 
Unica 165 on katosmarkiisien myydyin malli, jossa yh-
distyvät toimivuus sekä tyylikäs rakenne. Etupalkki on 
varustettu vesirännillä, jota pitkin sadevedet valuvat 
pystyjaloissa olevien kourujen kautta alas maahan. 
Tällä mallilla voi enimmillään kattaa jopa 12 metriä 
leveän ja 7 metriä syvän terassin mutta yhdistämällä 
peräkkäin useamman järjestelmän voi katettavan alu-
een leveys olla ihan kuinka paljon vain. Katosmarkiisin 
sivuille on mahdollista asentaa suojaverhot tuuli- tai 
näkösuojaksi tarpeen mukaan.
 
Katosmarkiisin kankaan ollessa kokonaan aukaistuna, 
kangas on kireällä ja antaa näin aurinkosuojan lisäksi 
suojan vesisateelta. Pystyjaloissa on sisäänrakennetut 
kourut sadeveden alas valuttamista varten. Markiisia 
voidaan ohjata veivin lisäksi kaukosäätimellä tai antaa 
automatiikan huolehtia markiisin oikeasta asennosta. 

Katosmarkiisi



w w w . a r t i c k a i h d i n . f i

J Ä L L E E N M Y Y J Ä V A L M i s T U s

Markiisia voidaan ohjata veivin lisäksi kaukosäätimellä tai  
antaa automatiikan huolehtia markiisin oikeasta asennosta.  
käytämme markiiseissamme ainoastaan -moottoreita,  
joiden 5 vuoden takuu kertoo niiden toimivuudesta kaikissa  
olosuhteissa.

Unica 165

Katosmarkiisit soveltuvat erityisesti 
isojen pintojen kattamiseen ja aurin-
golta sekä vesisateelta suojautumi-
seen. Katosmarkiisien tyypillisimpiä 
käyttökohteita ovatkin kahviloiden ja 
ravintoloiden terassit, mutta katos-
markiisi toimii hyvin missä tahansa 
tarvitaan suojaa auringolta sekä ve-
sisateelta.
   Vahva ja laadukas runkorakenne sekä 
patentoitu kankaan kiinnitys ratkaisu 
antavat Articin katosmarkiiseille poik-
keuksellisen hyvän tuulenkestävyyden. 
saat myyjältäsi yksityiskohtaisia lisä-
tietoja eri mallien tuulenkestävyyksistä 
suunnitellessasi katosmarkiisia tuuli-
selle paikalle.

Runko-osien värivaihtoehdoiksi 
löytyy vakiona useita eri sävyjä, eri-
koistilauksesta saatavissa kaikkiin 
RAL-sävyihin. Myös kangasvaihtoeh-
toja löytyy runsaasti.

Katosmarkiisin kankaan ollessa 
kokonaan aukaistuna, kangas on 
kireällä ja antaa näin aurinkosuojan 
lisäksi suojan vesisateelta.

Useita eri kangas-
vaihtoehtoja.

Pystyjaloissa on sisään-
rakennetut kourut joita pitkin 
sadevedet pääsevat valumaan 
alas maahan.




