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Tampereen Markiisi tarjoaa kattavan valikoiman aurinkosuojatuotteita 

sekä ulko- että sisäpuoliseen aurinkosuojaukseen. Olemme myös ainoa 

valmistaja, joka käyttää parhaita saksalaisia Swela-kankaita ja pohjois-

maisiin olosuhteisiin suunniteltuja Lunex-markiisiosia. Valmistamamme 

markiisit ovat tuttu näky suomalaisten kotien pihapiirissä ja liikehuoneis-

tojen ikkunoissa jo vuosien takaa, juontavathan yrityksemme juuret aina 

1970-luvun alkuvuosiin asti. 

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan mittatilaustyönä Tampereella, ja 

Tamar-tuotemerkki takaa korkean markiisien ja kaihdinten laadun. Siisti ja 

kestävä lopputulos syntyy, kun asentajamme huolehtivat ilmaisen mit-

takäynnin yhteydessä, että tuleva aurinkosuoja sopii niin rakennukseen 

kuin ympäristöönkin.

Markiisien ja kaihtimien ohella monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuu-

luvat myös sääsuojat ja lämmittimet sekä erityyppiset jakoseinät, alumii-

nisäleiköt, turvatuotteet ja murtosuojat, kangasnosto-ovet sekä näyttämö-

laitteet.

Tampereen Markiisi Oy:n henkilökunta ja jälleenmyyjämme ovat kokenei-

ta alan ammattilaisia, joihin voit luottaa. Yhteisenä tavoitteenamme on 

olla luottamuksesi arvoinen ja tehdä asiat aina “piirun” verran paremmin. 

Valikoimistamme löytyy varmasti pitkäikäinen ja tyylikäs Tamar-tuote 

teidänkin tarpeisiinne. Tervetuloa tutustumaan ja saamaan lisätietoja 

tuotteistamme jälleenmyyjiemme luona. Lisätietoja saat myös netistä 

osoitteessa www.tamar.fi
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MITTATILAUSMARKIISIT – 
UpEAnnÄKöISTÄ SUOJAA

Tamar-terassimarkiisit ovat euroop-
palaista laatua teknisesti, kestä-
vyydeltään ja ulkonäöltään. Jokainen 
markiisi tehdään mittatilaustyönä, ja 
asennuksesta huolehtivat ammattilai-
set. Lopputulos on turvallinen, ja mar-
kiisi miellyttää silmää: se on tarpeittesi 
mukaan huomaamaton tai näyttävä.

Tamar-terassimarkiisit tekevät ih-
meitä kodin tai liiketilan ilmeelle. Ne 
lisäävät viihtyisyyttä, suojaavat luon-
nonvoimilta ja vähentävät energian-
kulutusta. Sisätilat pysyvät kesäkuu-
mallakin sopivan viileinä, ja terassilla 
on mukava istua iltaa pitkälle syksyyn.

Tamar-terassimarkiisien runko-osat 
tehdään säätä kestävästä anodisoidus-
ta alumiinista tai teräksestä. Takuu-
ehtojemme mukaisesti myönnämme 
Tamar-markiiseille 5 vuoden takuun.

Tamar-terassimarkiiseilla on tuuliluoki-
tuksen arvoista 0-3 korkeimmat arvot 2 
ja 3 (Tuuliluokitus DIN EN 13561). 

TAMAR FInESS JA SUnFLEx

Finess- ja Sunflex-terassimarkiiseissa 
on vakiona tyylikäs etuprofiili ja siinä 
vedenpoistourat. Tamar –terassimar-
kiisit asennetaan joko seinäpintaan tai 
kattokiinnikkeillä esim. räystään alle. 
Avoimelle seinälle asennettava teras-
simarkiisi voidaan varustaa kangasta 
suojaavalla katosprofiililla minkä an-

siosta suljettu markiisi on suojassa sa-
teelta, ilman epäpuhtauksilta ja talven 
tuiskuilta. Terassimarkiiseissa on paten-
toitu kulmansäätömekanismi: markiisin 
kaltevuuden säätäminen on helppoa.

TERASSIMARKIISIT
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MARKIISIT

Etuprofiilissa on myös vedenpoistouratPatentoitu Finess-markiisin kulmansäätö



AMOFLEx-MARKIISIRUnKO

Amoflex-markiisirunko on 
suunniteltu saarekkeeksi, 
jolloin markiisia ei tarvitse 
kiinnittää talon seinään, vaan 
se toimii oman runkonsa an-
siosta erillisenä yksikkönä ja 
soveltuu hyvin kodin puu-
tarhaan auringon ja sateen 
suojaksi halutussa paikassa. 

Ulkona oleskelua voidaan pi-
dentää myös Heatlight-kvart-
silämmittimillä sekä runkoon 
kiinnitettävillä valoilla.

SOMFy - AUTOMAATTI-
SESTI MUKAvIn

Tamar-markiisien ohjaus ja 
valvonta voidaan yhdistää 
joko yksittäiseen markiisiin 
tai koko kodin kattavaan au-
ringonsuojajärjestelmään. 
Ohjauksessa on useita eri 
tasoja perinteisestä kauko-
ohjaimesta aurinko-, tuuli-, 
sade- ja ajastusautomatiik-
kaan asti. Somfy-automatiik-
ka valvoo ja säätää markiise-
ja myös ollessasi pois kotoa, 
jolloin sisätilat pysyvät mu-

TAMAR-pOLARIS-
SEMIKASETTIMARKIISI

Semikasetti 
auki

Semikasetti kiinni

TERASSIMARKIISIT

Tuulitukivarsi

SunSet-etukangas
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Myös vanhat rakennukset saavat markiisilla uutta ilmettä

Polaris-kasettimarkiisin ai-
nutlaatuisen runkoputken 
ansiosta markiisi voidaan 
asentaa yhtä hyvin puu- kuin 
kivipinnoille, toisin kuin mo-
net eurooppalaiset kasetti-
markiisit, joissa kiinnityskoh-
taa rajoittaa kannakkeiden 
sijainti markiisin päissä. 
Erityinen harjasnauha irrot-
taa markiisista lian tavalli-
sen käytön yhteydessä. Kun 
markiisi on suljettu, kangas 
on suojassa kasetin sisällä.

kavan viileinä ja paahteelta 
suojassa. Automatiikka huo-
lehtii myös markiisien kelau-
tumisesta suojaan tuulisella
tai sateisella säällä ja samalla 
se pidentää markiisikankaan 
ja mekanismin käyttöikää.

Kaukosäätimellä saat mar-
kiisin kätevästi nousemaan 
ja laskemaan nappia paina-
malla. Lisäksi säätimessä on 
oma muistitoiminto halua-
mallesi markiisin asennolle.

TAMAR SUnSET 
–ETUKAngAS 
Tamar Finess -terassimarkii-
sin voit varustaa Sunset-etu-
kankaalla. Sunset-etukangas 
suojaa matalalta paistavalta 
auringolta, tuulelta, sateelta 
ja katseilta. Etukangas toi-
mitetaan aina yhdessä tuu-
litukivarsien kanssa, minkä 
ansiosta rakenne on erittäin 
tukeva käytössä. Markiisin 
alla kesä alkaa aikaisemmin 
ja jatkuu pidempään...
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pREMIUM-LUOKAn MARKILUx-MARKIISIT

Tampereen Markiisilla on pitkä kokemus yhteistyöstä saksalaisen markiisivalmistajan, Markiluxin kanssa. Markiluxin laajasta 
mallistosta löytyvät aurinkosuojaratkaisut myös vaativimpiin kohteisiin.

ESIMERKKEJÄ MARKILUx-MALLISTOSTA:

Markilux-tuotteista löytyy myös suurialaisesti auringolta, 
sateelta ja kylmältä suojaavia  pergolamarkiisiratkaisuja

Etukankainen pergolamarkiisi suojaa matalaltakin paistavalta 
auringolta

Terassin aurinkosuojauksen kattamiseen on saatavana runsas 
valikoima eri malleja ja värisävyjä

Markilux-markiisi soveltuu hyvin ympäristöönsä niin uusiin kuin 
vanhoihinkin rakennuksiin ja valot lisäävät tunnelmaa

Markilux-markiisi piristää monipuolisella kangasvalikoimallaan Markilux luo oleskelualueeseen tyylikästä ilmettä myös pimeällä



6

IKKUnAMARKIISIT

vIILEnnySTÄ KESÄÄn, 
LÄMpöÄ TALvEEn

Ikkunan ulkopuolelle asennettava 
markiisi suojaa kaikkein tehokkaim-
min auringon lämpösäteilyltä. Ikku-
namarkiisi estää lämpösäteilyä jopa 
kaksi kertaa paremmin kuin perintei-
nen rullaverho tai sälekaihdin. Markii-
si suojaa kuumuudelta ja haalistumi-
selta myös kodin pintoja ja tekstiilejä.

Ulkopuolelle asennettavat ikkuna-
markiisit sopivat erityisen hyvin lii-
ketiloihin ja asuinrakennuksiin, 
joissa on jäähdyttävä ilmanvaihto. 
Jäähdytys voi kuluttaa lähes yhtä pal-
jon energiaa kuin lämmittäminen, ja 
ikkunamarkiisien avulla jäähdytyksen 
energiantarve voi laskea jopa 90 %!

Ikkunamarkiisin energiasäästöt tun-
tuvat myös talvella. Ikkunamarkiisi 
estää lämpöä säteilemästä ulos, ja 
lämmityksen tarve vähenee. Ikkuna-
markiisit ovat edullisin ja vaivattomin 
tapa vaikuttaa kodin tai liikehuoneiston 
energiankulutukseen ja viihtyisyyteen.

Markiisi estää sisälle suuntautuvaa au-
ringonsäteilyä jopa 80 - 90 %.
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IKKUnAMARKIISIT

OpTIMA-MARKIISIT

Sulavalinjainen Optima-ikkunamarkii-
si pitää sisätilat miellyttävän viileinä 
kuumimpinakin kesäpäivinä. Optiman 
kangas on suojassa alumiinikasetin 
sisällä, mikä pidentää markiisin käyt-
töikää ja pitää kankaan värit heh-
kuvina. Tuulisilla paikoilla markiisi 
voidaan varustaa kaasusivuvarsilla.

Tamar-ikkunamarkiisit valmistetaan 
ikkuna ikkunalta mittatilaustyönä.

• Markiisit toimitetaan valmiiksi asen-
nettuina.
•  Lukemattomia värivaihtoehtoja.
•  Saatavana kasetti- ja avoversiona.
• Toimitetaan nauha-, veivi- tai mootto-
rikäyttöisenä.
Somfy-ajastinautomatiikan avulla 
ikkunamarkiisia voidaan ajastaa tai 
kauko-ohjata aurinko-, tuuli- ja sade-
olosuhteiden mukaan.

KESTÄvyyTTÄ pATEnTOITUInE 
RATKAISUInEEn

Edustavuutensa ja ulkonäkönsä lisäk-
si markiisilta vaaditaan pitkäikäisyyttä 
ja ratkaisuja, jotka kestävät kulutus-
ta ja sään vaikutuksia varsinkin poh-
joismaisissa oloissa. Kiitos vahvan 
runkorakenteensa, voidaan Optimaa 
käyttää myös suuremmissa markii-
siratkaisuissa. Käyttämällä alumiini-
päätyjä ja kaasusivuvarsia voidaan 
rakentaa leveämpiä kokonaisuuksia. 
Kasetti on rakenteeltaan sellainen, että 
sen sisälle ei lika pääse. Ainutlaatuiset 
patentoidut kaasusivuvarret pitävät 
kankaan suorana kaikissa asennoissa. 
Suljettuna kasetti suojaa markiisikan-
gasta sään vaikutuksilta.
Markiisiin kuuluu vakiovarustee-
na reunus, jonka voi valita useis-
ta reunusvaihtoehdoista, Markii-
sin voi hankkia myös ilman etureu-
nusta, jolloin se sopii hyvin moder-
neihin, selkeälinjaisiin julkisivuihin.
Ikkunamarkiisin osat voidaan myös 
maalata haluttuihin väreihin RAL-värisä-
vystöstä. 

Kaasusivuvarren ansiosta kangas pysyy 
suorana riippumatta markiisin asennos-
ta. Soveltuu erityisesti tuulisille paikoille ja 
kaupalliseen käyttöön.
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LIIKEMARKIISIT

The Grill

The Grill Ravintola Hullu Poro

MARKIISIT JÄÄvÄT MIELEEn – 
nIIn MyöS yRITyKSESI

Yrityskuva syntyy nopeasti, joskus en-
sisilmäyksellä. Markiisi tekee yrityksesi 
julkisivusta mieleenpainuvan ja huolitel-
lun, samalla kun sisätilat pysyvät miel-
lyttävän vilpoisina. Sopiva lämpötila saa 
asiakkaat viihtymään ja oman henkilö-
kunnan työskentelemään tehokkaam-
min.

Kaikki Tamarin markiisit on suunniteltu 
kestäviksi, näyttäviksi ja helppohoitoi-
siksi. Tamar- markiiseja voikin pitää auki 
ympäri vuoden, ja ne säilyttävät siistin 
ulkonäkönsä ja erityisominaisuutensa.

Pyydä mallipala haluamastasi kankaas-
ta sähköpostilla: myynti@tamar.fi

KAIPAAKO MARKIISISI 
UUSIMISTA?

Joskus pelkkä kankaan vaihtaminen riit-
tää. Laadukkaat Swela-markiisikankaat 
voidaan liittää ongelmitta eri valmista-
jien markiisirunkoihin. Kysy lisää myyn-
nistä tai pyydä tarjous!

AMOFLEx-RUnKORAKEnnE – 
TERASSIKEIdAS

Amoflex-markiisirungon avulla teras-
sille luodaan suojainen saareke. Amo-
flexin ansiosta markiisia ei tarvitse 
kiinnittää seinään, vaan aurinkosuoja 
voidaan sijoittaa avaralle paikalle ja irti 
rakennuksista, kuten katuterassille.

Auringolta ja sateelta suojattu ala on 

jopa 35 neliömetriä. Markiisirunkoja 
voi sijoittaa vierekkäin tai peräkkäin 
miten monta tahansa. Markiisit voi-
daan varustaa myös Heatlight-kvart-
silämmittimillä sekä pimenevissä il-
loissa runkoon kiinnitettävillä valoilla. 

Amoflex-rakenteen markiisit voidaan 
helposti purkaa esim. talveksi odotta-
maan tulevaa terassisesonkia. Näyt-
tävillä painatuksilla markiisi erottuu 
harjamaisen muotonsa ansiosta kah-
desta suunnasta jo kauempaakin. 

Kaikki Amoflex-markiisirungot val-
mistetaan käsityönä Tampereella.



9

LIIKEMARKIISIT

Ravintola Heinätori Teatterikulma, korimarkiisi

OIKEAT AURInKOSUOJA-
LAITTEET TUOvAT MyöS 
EnERgIAnSÄÄSTöÄ

Etenkin koneellisesti jäähdytettävissä lii-
ke- ja julkisissa kiinteistöissä markiisien 
energiansäästö on erityisen merkittävää. 
Rakennuksen ulkopuolinen aurinkosuo-
jaus vähentää koneellisen jäähdytyksen 
energiantarvetta merkittävästi. Auto-
maattiohjatulla järjestelmällä voidaan 
huonelämpötilaa alentaa jopa 10°C. 
Samalla, kun markiisi toimii tehokkaana 
energiansäästäjänä, se myös estää huo-
nekalujen ja tekstiilien haalistumista. 
Työpaikoilla markiisien merkitys koros-

Kaupungintalo Helsinki Hotel Scandic Tampere Station
tuu, jossa kuumina kesäpäivinä huo-
neilman viilennys tuo energiansäästön 
ohella lisää työtehoa ja viihtyvyyttä. 
Niinpä Tamar-liikemarkiisien suosio 
onkin ollut taattu sekä pienissä että 
suurissa kohteissa; ravintoloissa, hotel-
leissa, huoltoasemilla, kauppaliikkeissä, 
julkisissa rakennuksissa jne. Tarkempia 
referenssejä kohteistamme löydät net-
tisivultamme www.tamar.fi/referenssit

MARKIISIRAHOITUS yRITyKSILLE
Kauttamme voit hankkia aurinkosuo-
jatuotteet myös leasingrahoituksella ja 
näin kohdistaa pääomat tuottavampaan 
käyttöön. Kysy lisää myynnistämme.

Markiisi estää sisälle suuntautuvaa  
auringonsäteilyä jopa 80 - 90 %.

Kulttuuriravintola, terassi

August von Trappe, terassi

Esimerkki suuren ravintolaterassin 
markiisiratkaisusta
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pERgOLAMARKIISIT

pERgOLAMARKIISIT AnTAvAT 
SUOJAA AURInKOISIIn pÄIvIIn

Markiisit auttavat luomaan erikokoisis-
ta terasseista, parvekkeista ja kuisteista 
oleskelutiloja, joissa viihtyy yhtä hyvin 
kesähelteillä ja syysiltoina. Markiisit 
ovat luonnollinen ratkaisu myös viher-
huoneiden tai Välimeren tunnelmaa 
henkivien pergoloiden kattamiseen.

Markiisit suojaavat auringolta ja sateilta, 
mutta oleskelutiloista ei tule pimeitä tai 
suljettuja. Monipuoliset värivaihtoeh-
dot auttavat löytämään juuri sopivan 
markiisin jokaiseen pihaan. Markiisit 
on myös helppo rullata syrjään talvi-
kuukausien ajaksi, pois lumen tieltä.

Pergolamarkiisin suurin ulottuvuus voi olla jopa 6 metriä.

Pergolamarkiisi sopii hyvin myös 
kotiympäristöön
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MARKIISIKAnKAAT JA HUOLTO

KESTÄvIÄ, HELppOHOITOISIA 
JA nÄyTTÄvIÄ MARKIISI-
KANKAITA

Kaikki käyttämämme markiisikan-
kaat ovat Swelan laadukkaita tek-
nisiä tekstiilejä, jotka on helppo pi-
tää puhtaana. Erilaisia kuoseja ja 
värejä löytyy runsaasti, ja kaikki mar-
kiisikankaat valmistetaan erittäin 
tiukkojen laatuvaatimusten mukaan.
Tamarin markiisit valmistetaan Swe-
lan Sunsilk- tai Sunvas-kankaasta. 
Molemmat ovat kuituvärjättyjä poly-
esterikankaita. Polyesterin ansiosta 
markiisikangas on jopa 30 % ohuempi 
kuin perinteisesti markiiseissa käytetty 
akryyli. Polyesteri kestää kulutusta pi-
dempään, pysyy sileänä ja säilyttää jous-
tavuutensa. Swela Sunvasin pehmeä 
pinta muistuttaa perinteisiä kankaita.

Sunsilk on pinnaltaan ylellisen silk-
kimäinen ja tasainen ja ominaisuuk-
siltaan teknisempi kuin Sunvas.

SUNVAS JA SUNSILK -KANKAIDEN EDUT:

• Nano Clean -käsittelyn ansiosta kan
  gas hylkii likaa ja ilman epäpuhtauksia,
  kuten      nokea, siitepölyä ja tuhkaa
• kangas on kestävä ja ryhdikäs: säilyt-
  tää napakkuutensa
• rajattomasti värivaihtoehtoja: upeat,
  kirkkaat värit säilyvät pitkään
• päästää enemmän valoa lävitseen
• 100-prosenttinen UV-suoja
• kestää hankausta
• erinomainen repeytymislujuus
• hylkii kiinteitä ainesosia, kuten pihkaa, 

  öljyä, rasvaa ja mahlaa
• suojaa sateelta ja hylkii vettä
• säilyttää joustavuutensa: pyrkii palau-
  tumaan alkuperäiseen muotoonsa
• ei veny tai rypisty sisään rullattaessa.
• toisin kuin akryylikankaiden valmis-
  tuksessa, polyesterikankaissa ei käyte- 
  tä terveydelle vaarallisia aineita

Tamarin käyttämiä Swela-markiisikan-
kaita esittelevän videon löydät kotisi-
vultamme.

KANKAIDEN HOITO

Uusien markiisikankaiden pese-
mistä tulee välttää. Kevyt harjaus ja 
huuhtelu puhtaalla vedellä riittää.

Hyvin vanhojen markiisikankaiden pe-
suun voidaan käyttää Alfa Green -pesu-
ainetta, jota voi hankkia jälleenmyyjil-
tämme. 
Tamar-markiisien hoito-ohje on saata-
vana jälleenmyyjiltämme.

Likaa hylkivä Swela nano clean -käsittely

MARKIISIKAnKAIdEn KEHITyS

1961 2000 2012 2014

puuvillakankaat

perinteiset akryylikankaat

Sunsilk polyesterikankaat, SNC-käsittely

Sunvas-kangas korvaa 
perint. akryylikankaan

HUOLTOSOPIMUS

Uusiin toimituksiin on mahdollista liit-
tää huoltosopimus. Huoltosopimuksen 
tarkoituksena on varmistaa laitteiden 
toiminta toivotulla tavalla myös takuu-
ajan päättymisen jälkeen.
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RULLA- JA pIMEnnySKAIHTIMET

KAIHTIMET

pIMEnnySKAIHdIn KASETILLA – 
REnTOUTTAvAn InTEnSIIvISTÄ 
PIMEYTTÄ

Tamar-pimennyskaihtimet luovat 
täydellisesti pimennettyjä tiloja. Pi-
mennyskaihtimet ovat tehokkaampi 
vaihtoehto kuin tavalliset rullaverhot, 
koska pimennyskaihtimet on kote-
loitu ja tuettu vahvoilla sivujohteilla. 
Niiden ansiosta valo ei pääse livahta-
maan huoneeseen verhon reunoilta.

Pimennyskaihtimet sopivat kodis-
sa esimerkiksi makuuhuoneeseen ja 
kotiteatteriin, ja julkisissa tiloissa lii-
kuntahalleihin, luentosaleihin ja audi-
torioihin. Useimmiten pimennyskaih-
timet toimitetaan moottorikäyttöisinä.

Pimennyskaihtimet ovat oiva ratkaisu esim. kotiteatteriin, makuuhuoneisiin, auditorioi-
hin - ylipäätään tiloihin joissa tarvitaan tilapäistä pimentämistä

TAMAR SKyLInE 
-RULLAKAIHTIMET

Sisäkäyttöön suunnitellut vapaasti las-
keutuvat Skyline -rullakaihtimet toimi-
tetaan aina varustettuna sivuvedolla tai 
hiljaisella Somfy-moottorilla. Skyline-
rullakaihtimiin voit valita joko läpinäky-
vän screenkankaan, pimennyskankaan 
tai perinteisen yksivärisen kankaan mal-
listostamme. Lukuisten mekanismivaih-
toehtojen ansiosta kaihtimet on mah-
dollista toimittaa jopa 5 metriä korkeina.

ROLLEASE-KOMpOnEnTIT JA 
vELvETROL-TEKnIIKKA

Skyline-kaihtimissa käytetään huippu-
laadukkaita amerikkalaisia Rollease-
komponentteja. Kaihtimet kestävät 
vaativissakin olosuhteissa, ja kompo-
nenttivalikoima on laaja. Komponenteil-
la on tuotteen eliniän mukainen takuu.

Sivuvedolla varustetuissa Tamar Sky-
line -rullaverhoissa käytetään pa-
tentoitua Velvetrol-tekniikkaa. Sen 
ansiosta verhon nostaminen ja las-
keminen käy pehmeästi ja kaihti-
men käyttäminen on miellyttävää.
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SCREEnKAIHTIMET

Screenkaihtimet säilyttävät näkymän ulos, mutta estävät lämpöä kuumalla säällä

Screenkaihdin on helposti säädettävissä 
sopivalle korkeudelle tilanteen mukaan

SCREEnKAIHdIn ULKOKÄyT-
Töön – LÄpInÄKyvÄ SUOJA 
AURIngOLTA

Tamar-screenkaihdin on ikkunan ul-
kopuolelle sijoitettava, pystysuun-
nassa liikkuva ja läpinäkyvä au-
rinkosuoja. Värivaihtoehtoja on 
runsaasti, joten sopiva sävy löytyy jo-
kaisen rakennuksen julkisivuun. Lop-
putulos on hillitty ja huomaamaton.

Ikkunan ulkopuoliset screenkaihti-
met ovat pääsääntöisesti moottori-
käyttöisiä. Kankaan zip -kiinnityksen 
ansiosta screenkaihtimen kangas py-
syy tiukasti paikallaan myös tuulisissa 
olosuhteissa. Kaihtimet ovat aina yk-
silöllisiä mittatilaustuotteita, joihin on 
saatavilla useita kangasvaihtoehtoja.

SCREEnKAIHTIMIEn ETUJA

• Päästää luonnonvalon lävitseen.
• On täysin läpinäkyvä sisältä ulospäin.
• Ei pimennä sisätiloja.
• Suojaa tehokkaasti auringon kuumuu-
  delta 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 liiketiloi-
   hin.
• Erityisen toimiva rakennuksissa, joissa
   on laajoja ikkunapintoja.
 

ZIp KAIHTIMET

Moottorikäyttöisissä Zip-screenverhois-
sa kankaan reunaan on hitsattu muo-
vinauha, minkä ansiosta kangas pysyy 
sivuohjauskiskoissa jopa 20 m/s tuulen 
nopeudella.
Zip-screenkaihtimet valmistetaan aina 
asiakkaan haluamien mittojen mukaan. 
Yksittäisen kaihtimen suurin koko on 
5 000 x 5 000 mm.
Kaihtimen profiilit ovat vakiona valkoi-
set, mutta ne voidaan helposti maalata 
myös muuhun RAL-sävyyn. Varastokan-
kaat Sunscreen EX –mallistosta. Myös 
kaikki muut markkinoilla olevat kankaat 
ovat mahdollisia.

Tuote on testattu DIN EN-13659:2004 
mukaisesti.

Aurinkosuojaa omakotitalon parvekkeella

ZIP-screen sopii myös oviaukkojen 
kevyeksi suojaksi
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pySTyLAMELLIKAIHTIMET

vÄHEMMÄn HÄIRIöTEKIJöITÄ, 
EnEMMÄn RAUHAA

Tamar-pystylamellikaihtimet ovat help-
pokäyttöinen ja tyylikäs vaihtoehto, 
joka jättää tilaa muulle sisustukselle. 
Lamellikaihtimet ovat monikäyttöisiä, 
koska ne sopivat sekä ikkunaverhoiksi 
että tilanjakajiksi. Aurinkosuojauksen 
lisäksi lamellikaihtimet eristävät ääntä 
ja lämpöä.
Pystylamellikaihtimet sopivat yhtä hyvin 
asuinrakennuksiin ja liiketiloihin. Pys-
tylamelleja on helppo säätää käsin tai 
moottorilla, ja ne kääntyvät kätevästi ja 
hiljaa akselinsa ympäri. Valon suunnan 
säätäminen onnistuu portaattomasti.

Pystylamellien leveys on 89 tai 127 
mm. Lamelleja valmistetaan tilauksesta 
myös viistoihin pintoihin.

TAMAR vISIOnQUARd 
-LAMELLIT

VisionQuard-lamellit ovat Tamarin pys-
tylamellikaihtimia, jotka on suunniteltu 
erityisesti näyttöpäätetyöskentelyyn. Vi-
sionQuard-lamellit pimentävät huoneti-
laa tarvittaessa enemmän ja vähentävät 
häikäisyä tehokkaammin kuin perintei-
set pystylamellikaihtimet.

SCREEnLAMELLI 
– TEHTy TERASSILLE

Screenlamellit suojaavat erittäin tehok-
kaasti auringon valolta ja lämmöltä. 
Läpinäkyvä ja valoa lävitseen päästävä 
aurinkosuoja sopii erityisen hyvin par-
vekkeille ja terasseille.    
Screenlamellikaihtimien ansiosta mai-
semia voi ihailla aivan niin kuin ennen-

kin, mutta auringon valo on pehmeää. 
Tila säilyy avarana ja valoisana.

Pystylamellit tarjoavat monipuoliset 
säätömahdollisuudet 
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pARvEKEKAIHTIMET

LIUKUKISKOn AnSIOSTA pARvEKEKAIHdIn 
SIIRTyy MyöS SIvUSUUnnASSA 
- TEE pARvEKKEESTA HELTEELLÄKIn vIIHTyISÄ OLESKELUTILA

Tamar Skyline -parvekekaihdin on mai-
nio ratkaisu lasitetuille parvekkeille ja 
terasseille. Kaihdin voidaan vetää alas 
häikäisyä estämään ja ainutlaatuisen 
liukukiskon ansiosta kaihdinta voidaan 
helposti siirtää myös sivusuunnassa. 
Tällöin kaihdinta voidaan hyvin käyttää 
parvekkeilla, joissa lasituksen mekanis-
mi muuten estäisi rullakaihtimen käytön. 

RollEase -kaihdin on korkealaatuisten komponenttiensa 
ansiosta pitkäikäinen häikäisynestäjä  

Näkösuojaa myös parvekekaiteessa

Näkymä ulos säilyy läpinäkyvän kangas-
materiaalin ansiosta. Kaihdinkankaan 
värin voit soinnuttaa talon julkisivuvä-
riin. Kankaat ovat värinkestoltaan huip-
puluokkaa. Kaihtimen mekaaniset osat 
ovat säänkestävää muovia ja ruostuma-
tonta terästä, minkä ansiosta kaihdin 
kestää vaativissa olosuhteissa pitkään.
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JULKISIvUKAIHTIMET

SUURTEn KOHTEIdEn 
nÄyTTÄvÄT KAIHTIMET

Julkisivukaihtimet sopivat erityi-
sesti kohteisiin, joissa valonmää-
rää ja huoneiston lämpötilaa ha-
lutaan säätää tilanteesta riippuen.

Julkisivukaihtimet ovat keveitä, ja siksi 
asentaminen on kustannustehokasta 
pieniin ja suuriin kohteisiin. Malli- ja 
ohjausvaihtoehtoja on paljon, ja sopi-
vaa kaihdinta valitessa otetaan huomi-
oon rakennuksen tuuliolosuhteet sekä 
kaihtimen ulkoasu ja helppokäyttöisyys.
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xL -SÄÄSUOJAT

TERASSIEn, gRILLIKATOSTEn yMS. SUOJAKSI TUULELTA, LIALTA, AURIngOnpAISTEELTA, 
SATEELTA JA LUMELTA

TAMAR xL -SÄÄSUOJA TARJOAA 
LUKUISIA ETUJA:

• Toimiva ratkaisu kaikkina vuoden-
   aikoina
• Suojaa auringolta
• Pidentää terassillaoloa sateesta ja 
  tuulesta huolimatta
• Suojaa syksyn lehdiltä ja estää talvella 
  lumen kasautumista terassille tai gril- 
  likatokseen
• Läpinäkyvä screenkangas ei sulje 
  näköalaa

• Toimiva ratkaisu kaikkina vuodenai- 
   koina
• Materiaali: läpinäkyvä screenkangas
• Sivuohjainvaijereiden ansiosta kestää 
  hyvin tuulta
• Voidaan toimittaa myös varustettuna 
  tuulilukolla

Tamar XL -sääsuoja antaa tyylikkään  ja läpinäkyvän suojan terasseille

SÄÄSUOJAT JA LÄMMITTIMET
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HEATLIgHT-LÄMpöÄ

Heatlight HLW15 -lämmitin Heatlight HLW30 -lämmitin

HEATLIgHT-KvARTSILÄMMITTIMET

UnELMAnA pITKÄ TERASSIKAUSI

Heatlight-kvartsilämmittimet on suun-
niteltu sekä kotiterasseille että ravin-
toloiden käyttöön. Heatlight täyttää 
tiukimmat ulkolämmittimille asetetut 
vaatimukset niin tehon, turvallisuuden 
kuin taloudellisuudenkin puolesta.

Heatlight-lämmittimen teho perus-
tuu lyhytaaltoiseen infrapunatek-
niikkaan. Lämmitin on hiljainen ja 
hajuton, ja sen hyötysuhde on erin-
omainen. Lämmitin saavuttaa täyden 
tehon sekunneissa ja lämmittää ih-
misiä ja tasoja – ei ympäröivää ilmaa.

Heatlight-lämmittimellä luot te-
rassille miellyttävän tasaista läm-
pöä. Vieraasi viihtyvät, ja kesä tun-
tuu kesältä säästä riippumatta.

Heatlight -mallisto

HLW15
Mitat: pituus 480 mm x korkeus 120 
mm x syvyys 120 mm (mitat ilman 
seinäkiinnikettä)

•  Tulojännite: 220-240V
• Teho: 1500 W
• Paino: 1,7 kg
• Lämpölampun käyttöikä: noin 5000 h
• Kosteussuojaluokka: IP55
• Varusteet: seinäkiinnike, maadoitet-
  tu  pistotulppa, virtajohdon pituus 3 m 
• Värit valkoinen ja hopea.

HLW30
Mitat: pituus 960 mm x korkeus 125 
mm x syvyys 125 mm

• Tulojännite: 240V 50Hz 12.5A
• Teho: 3000 W
• Lämpölampun käyttöikä: noin 5000 h
• Kosteussuojaluokka: IP55
• Varusteet: seinäkiinnike, maadoitet-
  tu pistotulppa, virtajohdon pituus 3 m

Heatlight on:

• Vaivaton: ei kaasupullojen täyt-
  tämistä, kuljettamista ja säilytystä.
• Turvallinen: ei liekkejä ja hyvä vesitii-
   viys.
• Puhdas: ei likaannu, karstoitu tai 
  vaadi vuosihuoltoa, kuten kaasuläm-
  mittimet.
• Hiljainen: sähkötoiminen kvartsiläm
  mitin ei pidä ääntä.
• Hajuton: lämmitin ei synnytä palokaa

  suja.
• Kompakti: helppo säilyttää eikä vie 
  tilaa käyttökohteessa.
• Nopea: antaa täyden tehon 1–2 se-
  kunnissa virran kytkemisestä.
• Tehokas: lämmittää ihmisiä ja esinei-
   tä, ei ympäröivää ilmaa.
• Luotettava: tuuli ei heikennä lämmi-
  tystehoa.
• Taloudellinen: kaasulämmittimiä 
  huomattavasti edullisemmat käyttö-
  kustannukset (Kulutus 0,30 €/h, kun 
  teho on 1500 W ja lämmitysala 9 m²).
• Helppokäyttöinen: lämmittimien toi-
  mintaa voidaan täydentää esimerkiksi
  liiketunnistimilla ja ajastimilla.
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KAngASAIdAT

TILAn RAJAAMISEEn JA
 ELÄvöITTÄMISEEn

Tamar –kangasaidat ovat erinomai-
nen ratkaisu tilan rajaamiseen ja 
elävöittämiseen ravintoloissa, hotel-
leissa, kahviloissa, terasseilla, kaup-
pakeskuksissa ja tapahtumissa.

Aitayksikkö koostuu kahdesta pulveri-
maalatusta metallijalasta, joiden väliin 
kiinnitetään markiisikangas. Kankaisiin 
voidaan painaa halutut tekstit, logot jne.

Tarvittaessa kangasaita on helppo pur-
kaa ja kasata taas uudelleen. Myös 
kangas on helposti vaihdettavissa.



20

JAKOSEINÄT

MUUT TUOTTEET

Jakoseinillä voidaan kätevästi jakaa 
kuntosaleissa, urheilu- ja monitoi-
mihalleissa, liikuntasaleissa ja teol-
lisuuslaitoksissa isommat tilat pie-
nemmiksi aina tilanteen mukaan. 
Jakoseinät toimivat moottorilla ja ne val-
mistetaan asiakkaan toivomusten, koh-
teen ja käyttötarkoitusten mukaisesti.

Toimitamme:

• verkkoseinät
• kangasseinät
• yhdistelmäseinät
• poimuseinät
• rullaseinät

Poimuseinä tilanjakajana

Poimuseinä osin avattuna

NS-10 kangasverkkoseinä
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ALUMIInISÄLEIKöT

Alumiinisilla julkisivusäleiköllä saavu-
tetaan maksimaalinen aurinkosuo-
jateho silloin, kun aurinko on kuu-
mimmillaan. Säleikkö suunnitellaan 
julkisivuarkkitehtuuriin sopivaksi. Sä-
leikön saa joko kiinteänä, säädettä-
vänä tai sivulle liikkuvana ratkaisuna.

ALUMIInISET AURInKOSUOJAT

Varsinaiset alumiinirunkoiset au-
rinkosuojat suunnitellaan talon il-
meen mukaisesti suojaamaan sisä-
tiloja ja lisäämään viihtyvyyttä sekä 
asiakkaiden että työntekijöiden hyväksi.

Julkisivusäleikkö Aurinkosuojalippa

Julkisivusäleikkö
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MURTOSUOJAT

Turvatuotteet suojaavat tehokkaasti 
murroilta ja ilkivallalta. Tuotteet ovat 
joko rullautuvia, sivuun vedettäviä tai 
kiinteitä. Materiaaleina ovat alumiini 
ja teräs. Murtosuojat soveltuvat kaup-
pakeskuksiin, liikkeiden ikkunoihin ja 
oviin, lastaussilloille, varastoihin, mö-
keille jne. Kysy myös erikoisratkaisuja!

TURvATUOTTEET JA MURTOSUOJAT

Murtosuoja,  Auto-Seppälä

Umpisälerullari

Rullakalteri

Pystysälerullari
Rullakalteri
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KAngASnOSTO-OvET JA -SEInÄT

nÄyTTÄMöLAITTEET

Tekstiilinosto-ovet ja -seinät soveltuvat 
sekä sisä- että ulkotiloihin, joissa niiden 
on kestettävä auringonvaloa, kosteutta, 
kylmyyttä, pölyä sekä tuulikuormaa. Ovet 
ja seinät soveltuvat teollisuushalleihin, 
saha- ja puuteollisuuteen, maatalou-
teen, ulkorakennuksiin, varastoihin yms. 
missä tarvitaan suoja- tai tilanjakajia.

Tarjoamme tuotteet näyttämötekniik-
kaa käyttävissä tiloissa, kuten teattereis-
sa, elokuvateattereissa, juhlasaleissa, 
kouluissa, voimistelusaleissa ja moni-
toimitiloissa. Tilojen muuntomahdolli-
suudet ovat erinomaiset näyttämöllä, 
kulisseissa, valaisinripustuksissa yms.



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
Valmistaja: Tampereen Markiisi Oy
Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere
Puh. 010 292 2400, faksi 010 292 2409
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