
Tyylikäs ja kestävä, pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltu terassimarkiisi. Patentoidun kulman-
säätömekanismin ansiosta Tamar Finess -markiisin käyttö on joustavaa ja tarkoituksenmukaista 
vuodenajasta riippumatta. Markiisin kaltevuuskulma voidaan ilman työkaluja muuttaa niin, että 
esimerkiksi talviaikaan markiisi suojaa matalalta paistavalta auringonvalolta. Markiisin nivelvarsien 
mittasuhteiden ansiosta markiisin ulottuvuus voi olla hyvin lähellä markiisin leveyttä. 
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MARKIISIT

TAMAR FINESS -TERASSIMARKIISI



      

Leveys 2500 - 7000 mm       Ulottuvuus 1600 - 4100 mm 

Kuvaus:

Toimitusaika:   7 - 12 arkipäivää

Avausmekanismi:  Nivelvarsimarkiisi, veivikäyttö / Somfy -moottori

Kulmansäätö:  Finess -siipiruuvilla, etuprofiili 45 (vakio)

Maksimimitat: leveys 7000 mm, useampia markiiseja yhteen kytkemällä 21 m              

   ulottuvuus 1600, 2100, 2600, 3100, 3600 ja 4100 mm

   ulottuvuuden ollessa   3600 mm suositellaan moottorikäyttöä sekä tuuliautomatiikkaa,  

   markiisi valmistetaan mittojen mukaan

Kankaan värit: Sattler (Trend ja Select mallistot) - 

   https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-markiisit

Kangas:	 		 Lumera ja Elements - paksus 0,45mm, korkealaatuinen, läpivärjätty 100% akryyli, 290 g/m2 

UV-suoja:   UPF 50+

   - vaaleat värit 97% - Tummat värit 100% 

Kankaan   Lumera - Vesipatsas n. 46,0 mbar (460 mm),  pysyvästi vedenkestävä

vedenkestävyys:  Elements - Vesipatsas n. 37,0 mbar (370 mm), pysyvästi vedenkestävä

Runko:   Pulverimaalattu runko

Rungon	vakiovärit: Harmaa (RAL 7035) 

   Antrasiitti 

   Muut RAL-sävyt tarjouksen mukaan

Lisävarusteet:  Lämmittimet

   Sunset etukangas

	 	 	 Alumiininen	katosprofiili

   Tuulitukivarret

   Tuuli-, sade- ja/tai aurinkoautomatiikka

Takuu:   5 vuotta

Painatus:  Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo. 
Logot:	 	 	 Logo	tulee	lähettää	eps,	psd,	tiff,	tai	ai	-tiedostona.	Logosta	lähetetään		 	 	
   vedos ennen kankaalle painatusta

etuprofiili 45 etuprofiili 60
matala, valinnainen
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https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-markiisit


Tamar Sunset etukangas

Tamar Finess -terassimarkiisin voit varustaa Sunset etukankaalla. Sunset etukangas suojaa matalalta paistavalta 
auringolta, tuulelta, sateelta ja katseilta. Etukangas toimitetaan aina yhdessä tuulitukivarsien kanssa, joiden ansi-
osta rakenne on erittäin tukeva käytössä. Markiisin alla kesä alkaa aikaisemmin ja jatkuu pidempään.

Etuprofiilissa	on	myös	vedenpoistourat,	
joita pitin vesi valuu pois

Markiisi ilman reunusta Reunus vaihtoehdot
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Leveys 2500 - 7000 mm       Ulottuvuus 1600 - 4100 mm 
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Finess katosprofiililla

Markiiseja voi asentaa sarjaan, jolloin saat 
katettua niillä isomman alueen. 
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