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Tamar-terassimarkiisit,
johtavaa laatua ja mittatyötä
Tampereen Markiisi Oy

-laadukas pohjoismainen

Tamar-markiisit ovat tuttu näky suomalaisten

kotien pihapiirissä ja liikehuoneistojen katseenvangitsijana aina 1970-luvun alkuvuosista asti.
Henkilökuntamme koostuu aurinkosuojausalan vankoista ammattilaisista. Osan yrityksestä omistaa norjalainen markiisiosien
valmistaja Lunex, joka Norjan lisäksi toimii
myös Ruotsissa ja Tanskassa.
Yhteisenä tavoitteenamme on olla luottamuksesi arvoinen ja tehdä asiat “piirun” verran
paremmin.
Omaa valmistustamme täydennämme
Euroopan johtavien valmistajien tuotteilla,
jotka tuomme maahan mittojen mukaan
valmistettuina valmiina tuotteina.

Modernin asumisen merkki
Maailma muuttuu ja markiisit myös. Tänä
päivänä terassimarkiisi on teknisesti ja ulkonäöllisesti nykyaikainen, huippuunsa hiottu
rakennuksen tärkeä osa. Se tuo edustavaa
lisäarvoa viihtyisyyteen ja viimeistelee asumisen tason. Tamar-terassimarkiisi tarjoaa
tyylikästä suojaa niin auringonpaahteelta,
sateelta kuin tuuleltakin.
Markiisilla lisäät viihtyisää ulkonaolon aikaa
mielesi mukaan, aamusta iltaan. Se on myös
tärkeä turvallisuustekijä, sillä suorassa auringonvalossa lämpötila saattaa nousta yli 50
asteeseen. Mikään ei suojaa markiisia miellyttävämmin.
Tamar-markiisit valmistetaan aina mittatyönä
ja saat ne valmiiksi asennettuina. Valikoimastamme löydät trendikkäimmät uutuudet

ja kestävät klassikot juuri omaan pihaan ja
käyttöösi sopivana.
Takuulla kestävät
runkorakenteet
Tamar-terassimarkiisit voit valita useista eri
vaihtoehdoista käyttökohteen vaatimusten
mukaisesti. Kaikissa Tamar-terassimarkiiseissa on vahvat jousikuormitetut nivelvarret, jotka takaavat markiisin parhaan mahdollisen
toiminnan kaikissa olosuhteissa. Markiisien
alumiiniosat on valmistettu erittäin lujasta
suulakepuristetusta alumiinista. Ulkonäön viimeistelee kestävä ja helposti puhtaana pysyvä
pulveripolttomaalaus.
Markiisit voidaan kiinnittää joko seinään
tai kattoon. Käyttölaitteena on veivikampi
tai sähkömoottori. Tamar-terassimarkiiseille
myönnämme 10 vuoden runkotakuun.

Finess- ja Sunflexterassimarkiisit
Vakiona korkea, tyylikäs ja selkeälinjainen
etuprofiili, jossa vedenpoistourat profiilin sivuilla. Käytettäessä tätä mallia yhdessä katosprofiilin kanssa markiisi sulkeutuu kauniisti ja markiisi on suojassa sateelta, ilman
epäpuhtauksilta ja talven tuiskuilta.
Tamar-markiiseilla on myös tuotteen turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvä
CE-hyväksyntä.
Tuuleeko tontillasi?
Tamar-terassimarkiisit on testattu EN 13561
–normin mukaan korkeimpiin tuuliluokkiin
2 ja 3.
Kaikki Tamar-terassimarkiisit voidaan varustaa myös SunSet-etukankaalla, jolloin se
tarjoaa lisäsuojaa esim. alhaalta paistavalla
auringolta, tuulelta tai katseilta.
Käyttämällä tuulitukivarsia markiisi kestää
erittäin hyvin vaihtelevia tuuliolosuhteita ja
poistaa markiisin heilumisen, jolloin oleskelu on miellyttävämpää vähän tuulisemmallakin säällä. Finess-mallissa on patentoitu
kulmansäätömekanismi, joka mahdollistaa
markiisin säätämisen kätevästi haluttuun
asentoon. Markiisin suurin leveys 7000 mm,
ulottuvuudet: 1500, 2000, 2500, 3000 ja
3500 mm.
Sunflex-terassimarkiisissa
veivikäyttöisen
kulmansäätömekanismin ansiosta markiisin
kaltevuuden säätäminen on poikkeuksellisen helppoa. Aikaisin keväällä voit käyttää
markiisia halutessasi myös ikkunamarkiisin
tapaan.

Etuprofiilissa on myös vedenpoistourat

Patentoitu Finess-markiisin kulmansäätö

Tuulitukivarsi pitää markiisin tuulellakin paikoillaan

SunSet-etukangas tarjoaa lisäsuojaa

Polaris semikasettimarkiisi

Semikasetti kiinni

Semikasetti auki

Markiisin kangas on suojassa
kasetin sisällä markiisin ollessa
suljettuna. Erillistä katosprofiilia
ei tarvita. Markiisissa on runkoputki, minkä ansiosta se on helppo asentaa myös puupintoihin,
toisin kuin useimmat eurooppalaiset kasettimarkiisit. Markiisi

on varustettu harjasnauhalla,
joka puhdistaa irtonaisen lian
tehokkaasti kankaasta markiisia
käytettäessä.

Somfy - automaattisesti mukavin

Amoflex-markiisirunko
Amoflex-markiisirunko on suunniteltu saarekkeeksi, jolloin
markiisia ei tarvitse kiinnittää
seinään, vaan se toimii oman
runkonsa ansiosta erillisenä yksikkönä ja soveltuu sekä kodin
puutarhaan että kaupalliseen

käyttöön auringon ja sateen suojaksi halutussa paikassa.
Markiisit voidaan varustaa myös
Heatlight-kvartsilämmittimillä
sekä pimenevissä illoissa runkoon kiinnitettävillä valoilla.

Tamar-markiisien ohjaus ja valvonta voidaan yhdistää joko
yksittäiseen markiisiin tai koko
kodin kattavaan auringonsuojajärjestelmään.
Ohjauksessa
on useita eri tasoja perinteisestä kauko-ohjaimesta aurinko-,
tuuli-, sade- ja ajastusautomatiikkaan asti. Somfy-automatiikka valvoo ja säätää markiiseja
myös ollessasi pois kotoa, jolloin sisätilat pysyvät mukavan
viileinä ja paahteelta suojassa.

Automatiikka huolehtii myös
markiisien kelautumisesta suojaan tuulisella tai sateisella
säällä ja samalla se pidentää
markiisikankaan ja mekanismin
käyttöikää.
Kaukosäätimellä saat markiisin
kätevästi nousemaan ja laskemaan nappia painamalla. Lisäksi säätimessä on oma muistitoiminto haluamallesi markiisin
asennolle.

Heatlight-lämpöä
Heatlight-kvartsilämmittimiä on
kaksi eri mallia: 1500W HLW15
ja 3000W HLW30. Lämmittimien toiminta perustuu lyhytaaltoiseen infrapunatekniikkaan,
joten niiden lämmöntuotto ja
hyötysuhde on erinomainen.
Lämmittimet saavuttavat täyden
tehon sekunneissa, eivätkä ne
kuluta energiaa ympäröivän ilman lämmittämiseen, vaan läm-

pövaikutus kohdistuu tarkasti
ihmisiin ja esineisiin. Myöskään
tuuli ei heikennä lämmitystehoa.

Heatlight HLW15 -lämmitin

Markiisikankaat
Kestäviä, helppohoitoisia ja näyttäviä
Kaikki käyttämämme markiisikankaat ovat
Swelan laadukkaita teknisiä tekstiilejä, jotka
on helppo pitää puhtaana. Erilaisia kuoseja
ja värejä löytyy runsaasti, ja kaikki markiisikankaat valmistetaan erittäin tiukkojen
laatuvaatimusten mukaan.
Tamarin markiisit valmistetaan Swelan Sunvas- tai Sunsilk-kankaasta. Molemmat ovat
kuituvärjättyjä polyesterikankaita. Polyesterin ansiosta markiisikangas on jopa
30 % ohuempi kuin perinteisesti markiiseissa käytetty akryyli. Siirryimme polyesteriin
kaikissa markiisikankaissamme, koska polyesteri kestää kulutusta pidempään, pysyy
sileänä ja säilyttää joustavuutensa.

öljyä, rasvaa ja mahlaa
- suojaa sateelta ja hylkii vettä
- säilyttää joustavuutensa: pyrkii palautumaan alkuperäiseen muotoonsa
- ei veny tai rypisty sisään rullattaessa.
Swela Sunvasin pehmeä pinta muistuttaa
perinteisiä kankaita.
Sunsilk on pinnaltaan ylellisen silkkimäinen ja tasainen ja ominaisuuksiltaan teknisempi kuin Sunvas.

SNC-polyesterikangas,
tehokkaampi kuin Teflon
Polyesteri on eniten valmistettu synteettinen
kuitu maailmassa. Se on erityisen luja ja
kulutusta sietävä, jopa akryyliä kestävämpi
materiaali. Mutta toisin kuin akryyli, polyesteri on suojattava auringon haitallisilta vaikutuksilta.
Uudet UV blocker -kankaat ja värit tarjoavat
markiisin alla olevan UV-suojaustason aina
SPF 50+ (korkeatasoinen) asti, joka täyttää
vaativimmankin käyttäjän tarpeet.
Swela Sunsilk SNC –kangas syntyi, kun
kankaan silkkimäinen ja tasainen pinta
käsiteltiin johtavalla nanopinnoitteella (SNC),
jolla saavutetaan parempi lianhylkivyys kuin
perinteisillä pinnoitteilla (mm. Teflon).

Polyesterikankaan etuja:

Kankaiden hoito

- Nano Clean -käsittelyn ansiosta kangas
hylkii likaa ja ilman epäpuhtauksia, kuten
nokea, siitepölyä ja tuhkaa
- kangas on kestävä ja ryhdikäs: säilyttää
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,

Uusien markiisikankaiden pesemistä tulee
välttää. Kevyt harjaus ja huuhtelu puhtaalla
vedellä riittää.
Hyvin vanhojen markiisikankaiden pesuun
voidaan käyttää Alfa Green -pesuainetta, jota
voi hankkia jälleenmyyjiltämme.
Tamar-markiisien hoito-ohje saatavana jälleenmyyjiltämme.

Markilux,
kun haluat markiisiltasi
vähän enemmän
Tamar edustaa Suomessa myös parasta keskieurooppalaista osaamista. Markilux on
kaikkialla maailmassa arvostettu ja kansainvälisesti palkittu premium-tuote, joka tarjoaa
huippulaatuisen ratkaisun mihin tahansa
tarpeeseen. Markilux merkitsee hillittyä muotoilua, ylellisiä yksityiskohtia, hienostuneita
toimintoja, valaistusratkaisuja ja tietenkin
tinkimätöntä kestävyyttä.
Markilux-markiisit on suunniteltu kestämään
aikaa. Tunnettujen suunnittelijoiden luomasta mallistosta löytyy oikea vaihtoehto jokaiseen rakennustyyliin.
Markilux-markiisit ovat syntyneet pitkän tuotekehityksen tuloksena ja niissä on useita
ainutlaatuisia teknisiä yksityiskohtia käyttökohteen ja vaatimusten mukaan.
Markilux-markiisien jatkuvan tuotekehityksen ja pitkäjänteisyyden ansiosta markiisistasi on sinulle iloa vuosiksi eteenpäin. Useisiin
markiisimalleihimme voit hankkia lisävarusteita myös jälkikäteen, mikä vielä entisestäänkin pidentää markiisin käyttöikää.

Jälleenmyyjä:

Nykyaikaisen asumisen
ammattilaiselta saat enemmän
Kun haluat hyödyntää uusinta tekniikkaa ja tuoreimpia ajatuksia asumisesi jalostamisessa, soita jälleenmyyjällesi ja tilaa
markiisimies käymään.
www.tamar.fi
Valmistaja: Tampereen Markiisi Oy
Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere
Puh. 010 292 2400, faksi 010 292 2409

