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Auringolta suojautuminen on tärkeä osa asumista sekä nykyaikaista 
rakentamista. Ulkotiloissa viilentävällä varjolla on tärkeä rooli paitsi 
viihtyisyyden myös terveytesi kannalta. Hallitsemalla sisään sätei-
levän lämmön määrää pidät huoneilman laadun hyvänä ja säästät 
rakennuksen jäähdyttämiseen käytettävää energiaa. 

Tehokkaimmin suojaudut auringolta ulkopuolisilla kaihtimilla ja 
markiiseilla, jotka pysäyttävät lämpösäteilyn jo pihalla. Lisäämäl-
lä mukaan automatiikan, varmistat että aurinkosuojat ovat aina oi-
keassa asennossa ja niiden tarjoama hyöty parhaimmillaan niin va-
laistuksen kuin energiansäästön kannalta.
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Suomen suvi on suloinen, mutta lyhyt. Siksi siitä pitää ottaa kaikki 
ilo irti. Terassimarkiisin alla nautit kesäpäivistä säähän katsomatta. 
Auringonpaisteella markiisi tarjoaa viilentävää varjoa, ja jos kohdal-
le sattuu tunnelmallinen tihkusade, voit oleskella ulkona mukavasti 
kastumatta. Terassimarkiisilla viilennät myös sisätiloja ja suojaat te-
hokkaasti lattiapintoja sekä kalusteita haalistumiselta. Valittavanasi 
on useita erilaisia Artic-markiisimalleja ja yli 250 kangasvaihtoehtoa.
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Laadukkaassa ikkunamarkiisissa yhdistyvät kauneus sekä käy-
tännöllisyys. Artic-ikkunamarkiiseilla annat persoonallisen ilmeen 
koko rakennukselle, samalla kun pidät sisätilojen ilmanlaadun miel-
lyttävänä ja lisäät näin tuntuvasti asumis- tai työmukavuutta. Te-
hokas aurinkosuoja pelastaa myös kalusteet auringon haalistaval-
ta vaikutukselta ja säästää tuntuvasti huoneilman jäähdyttämiseen 
kuluvaa energiaa. Artic-valikoimaan kuuluu useita ikkunamarkiisi-
malleja sekä pieniin että suuriin ikkunoihin, lukemattomine eri vä-
rivaihtoehtoineen.
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Screen-kaihdin on tyylikäs, toimiva ja energiataloudellinen valinta 
niin kotiin kuin toimistotiloihinkin. Se tarjoaa erinomaisen lämpö- ja 
häikäisysuojan, päästäen kuitenkin valoa sisään ja ennen kaikkea säi-
lyttäen näkyvyyden ulos. Parhaan hyödyn saat screen-kaihtimesta 
asentamalla sen ikkunan ulkopuolelle, jolloin lämpösäteily pysähtyy 
jo ennen sisälle pääsyä. Näin pidät huolta asumis- tai työmukavuu-
desta, samalla kun säästät rakennuksen jäähdytyskustannuksissa.
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Omalla ilmeellä varustettu korimarkiisi on samalla kertaa tehokas 
aurinkosuoja sekä luokseen kutsuva yritysimagon rakentaja. Katta-
vaan Artic-mallistoon kuuluu useita erilaisia korimarkiisimalleja, jois-
ta suunnittelemme sinulle yksilöllisen toteutuksen yrityksesi visu-
aalisen ilmeen ja tarpeiden mukaan.
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Ikkunan ulkopuolelle asennettavat julkisivukaihtimet suojaavat au-
ringolta huomattavasti perinteisiä kaihtimia paremmin. Parhaan 
hyödyn saat julkisivukaihtimista liittämällä niihin automatiikan, jol-
loin säleiden kulma säätyy automaattisesti haluttuun asentoon au-
ringonpaisteen mukaan.
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Katosmarkiisilla suojaat tyylikkäästi suuremmankin alan auringon-
säteiltä ja sadepisaroilta. Kattavasta valikoimasta löytyy lukemat-
tomia kangasvaihtoehtoja, puisilla sekä teräksisillä runko-osilla, ve-
siränneillä tai ilman. Markiisin avaamisen ja sulkemisen voit hoitaa 
käsikäyttöisesti veivillä, mukavasti kaukosäätimellä tai kaikkein vai-
vattomimmillaan antaa automatiikan huolehtia markiisin oikeasta 
asennosta puolestasi.
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Artic-markiisit ja -screen-kaihtimet  valmistetaan likaa ja vettä hyl-
kivästä, homesuojatusta erikoiskankaasta.100% akryylikankaat vär-
jätään jo kuituvaiheessa ja suojataan myös UV-säteiltä, joten ne 
säilyttävät väriloistonsa pitkään. Kankaiden valmistuksessa on hyö-
dynnetty viimeisintä nanoteknologiaa ja saavutettu ominaisuuksil-
taan entistäkin parempi, likaa hylkivä pinta. 

Yli 250 kangasvaihtoehdon joukosta löytyy jokaiseen rakennuk-
seen ja makuun varmasti sopivin vaihtoehto.
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Kätevän moottoriohjauksen avulla Artic-markiiseja ja -kaihtimia voi-
daan ohjata kaukosäätimellä tai kytkimellä. Vaivattomin tapa on liit-
tää aurinkosuojaan lisäksi automatiikka, joka reagoi auringonvaloon 
sekä tuulen voimakkuuteen ja huolehtii puolestasi, että markiisi tai 
kaihdin on aina oikeassa asennossa. 

Tarjoamme ratkaisut myös useamman vyöhykkeen tai muuten 
vaativamman järjestelmän ohjaukseen sekä aurinkosuojauksen sau-
mattomaan yhteistoimintaan esim. valaistuksen hallinnan, hälytinjär-
jestelmän tai muiden rakennuksen väyläohjattujen laitteiden kanssa.

 Artic-tuotteissa käytetään ainoastaan korkealaatuisia Somfy-
moottoreita sekä -ohjauslaitteita.



j Ä l l e e n m Y Y j Ä v a l m i s t u s

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

Oikeanlaisen ja toimivan aurinkosuojauksen aikaansaaminen ei ole 
ihan yksinkertainen juttu. siksi me articilla yhdessä jälleenmyyjiem-
me kanssa haluamme olla apunasi suunnittelemassa ratkaisua, joka 
sopii parhaiten juuri sinun tarpeisiisi. kotimaisen laatumerkkimme 
monipuolisesta mallistosta löydät näyttäviä vaihtoehtoja jokaiseen 
tilaan ja tyyliin, sekä kotiin että yrityskäyttöön. 

tarjoamme avuksesi myös ammattitaitoisen asennuspalvelun, 
jolloin voit olla varma, että aurinkosuojauksesi on rakennettu asi-
anmukaisesti ja turvallisesti, ja saat parhaan mahdollisen hyödyn 
irti hankinnastasi.




