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- Säleleveydet: 16, 25, 35 ja 50 mm
- Reikäsälekaihdin (perforoitu) 25 mm
- Nohole sälekaihdin (pimentävä) 25 mm
- Puujäljitelmäsälekaihdin 25 ja 50 mm

Vakiosälekaihdin. Säleleveys 25 mm

Erinomainen verho tiloihin, joissa auringon säteet eivät 
saa tulla sisätilaan, mutta luonnonvalo on tarpeellinen.

• Asennus: Ikkunan välitilaan tai pintaan 
• Värit malliston mukaan
• Yläkotelo: 19 x 27 mm
• Alalista: Perinteinen 6 x 25 mm tai C-mallinen  

10 x 25 mm
• Maksimileveys: 350 cm
• Minimileveys: 11,5 cm
• Maksimikorkeus: 400 cm
• Säleiden väli 25 mm säleessä: 21,5 mm
• Säätimet:  Perinteinen säätötanko, integroitu Sun tai 

Diamond
• Säätimien värit:  

 - Perinteinen valkoinen tai ruskea 
 - Sun ja Diamond valkoinen

• Saatavana myös sähkökäyttöisenä
• Matalaenergiaikkunoihin suosittelemme Sun / Diamond 

-säädintä riittävän tiiviyden saavuttamiseksi

Reikäsälekaihdin (perforoitu) 25 mm

• Tiedot kuten vakiosälekaihdin
• Säleet reijitettyjä. 
• Siivilöi auringonvalon huoneeseen
• Ei peittävä

NoHole “pimentävä” sälekaihdin

• Säleleveys: 25 mm
• Vetonarun reikä toisessa reunassa sälettä
• Sulkeutuu tiiviisti vain toiseen suuntaan
• Säleiden väli: 18 mm
• Maksimi ja minimi leveydet kuten vakiosälekaihdin

Puujäljitelmäsälekaihdin

• Alumiinikaihdin, joihin on maalattu puunkuviointi ja sävyt
• Saatavana sälelevydellä: 25 mm

Sälekaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä!

Alumiinisälekaihtimet

Sun-säädin

Diamond-säädin
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Alumiinisälevärit (25mm)Sälekaihtimet soveltuvat moniin eri ikkunoihin ja oviin.

Leveät sälekaihtimet (50 ja 35 mm) ovat mainioita suuriin
ja kiinteisiin ikkunoihin. 

Leveässä säleessä säleväli suurempi ja
siten avattuna antaa enemmän valoa huoneeseen.

Perinteinen 25 mm sälekaihdin soveltuu kaikkiin avattaviin 
ikkunoihin.

25 mm sälekaihdinta saa perinteisellä säätimellä, integroidulla 
säätimellä sekä pintamallin akryylisäätimellä.

16 mm mikrosälekaihdin soveltuu muunmuassa liukulasisei-
niin, johon perinteinen 25 mm säle ei sovi. 16 mm on myös 
erittäin hyvä vaihtoehto oviin joissa kaihdin tulee pinta-
asennettuna.

Sälekaihtimella voit säädellä huoneeseen tulevan valon ja 
lämmön määrää.

Sälekaihdin oikein käytettynä säästää energiaa!
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PVA 16 mm täysalumiininen 
parvekesälekaihdin

• Soveltuu kylmään tilaan
• Ei ruostuvia osia
• Värit: Valkoinen, hopea, grafiitti sekä myös reikäsäleinä
• Minimileveys: 22,2 cm
• Maksimileveys: 200 cm
• Vakiona alumiininen yläkotelo 18 x 19 mm ja alumiininen 

alalista C-malli 10 x 16 mm
• Sisältää pikakiinnikkeet, jalkamagneetit
• Säleleveys: 16 mm

PVA 25 mm täysalumiininen 
sälekaihdin
Esimerkiksi parvekkeiden kiinteisiin lasituksiin

• Soveltuu kylmään tilaan
• Ei ruostuvia osia
• Värit: Valkoinen, hopea, grafiitti sekä myös reikäsäleinä
• Minimileveys: 22,2 cm
• Maksimileveys: 300 cm
• Vakiona alumiininen yläkotelo 19 x 27 mm ja alumiininen 

alalista C-malli 10 x 25 mm
• Säleleveys: 25 mm

Parvekeverhoratkaisut

Ylälaseissa kapea säle ja alalaseissa 25 mm säle.
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Parvekerullaverhot
• Säänkestävä screen-kangas on valoa läpäisevä ja 

100% PVC
• Voidaan varustaa liukukiskolla
• Kuulaketjumekanismilla
• Värit: musta, ruskea, tummaharmaa, vaaleaharmaa, 

vaaleabeige ja valkoinen

Screenverhot
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Käsi- tai moottorikäyttöisenä
• Mittatilaustyönä 

 

Exclusive parvekekaihdin
• Suunniteltu parvekelasituksiin
• Avainlipputuote
• Värit: Hopea Ral 9006
• Minimileveys: 19 cm
• Maksimileveys: 100 cm
• Yläkotelo umpinainen, alumiinia
• Kotelot roiskevesitiiviit
• Säleenlevys: 12,5 mm
• Nostomekanismin ansiosta nostaminen lyhyellä vedolla
• Kääntömekanismi lasin alaosassa
• Kääntönauha valmistettu Dynemasta
• Soveltuu kaikkiin avattaviin parvekelasituksiin
• Ikkunavalmistaja mainittava tilattaessa

Parvekekaihtimen kannattimet

Kuvassa Lumon 6-profiilin kannattimet.

Vasemmalla yläkiinnike ja oikealla alakiinnike.

Saatavana valkoisena, grafiitinharmaana sekä  
luonnonvärisenä alumiinina.

Kannakkeita yleisimpiin parvekelasiprofiileihin.
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Verhokiskot
• Valmistettu alumiinista
• Määrämittaisina tai salkoina
• Kiinnitys kattoon tai seinään

50/1
Leveys: 42 mm
Korkeus: 50 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 350, 400, 
450, 500, 550, 585 cm

50/2
Leveys: 65 mm
Korkeus: 50 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 350, 400, 
450, 500, 550, 585 cm

66
Leveys: 65 mm
Korkeus: 66 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 585 cm

100
Leveys:  65 mm
Korkeus: 100 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 585 cm

75
Leveys: 65 mm
Korkeus: 75 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 585 cm

30/2
Leveys: 65 mm
Korkeus: 30 mm
Valkoinen/alumiini
Salkopituudet: 300, 400, 450, 500, 
585 cm

30/1
Leveys: 42 mm
Korkeus: 30 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 400, 450, 500, 
585 cm

C1
Leveys: 15 mm
Korkeus: 10 mm
Valkoinen (saatavana myös alumiini)
Salkopituudet: 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 585 cm

C2
Leveys: 46 mm
Korkeus: 20 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 585 cm

D1T
Leveys: 9 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

D1
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen (saatavana myös alumiini)
Salkopituudet: 350, 585 cm
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SK D1
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen/alumiini
Suihkuverhokaari vakio 
Koko: 90 x 90 cm

TK 6400
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen
Salkopituudet: 350, 585 cm
Tauluripustimet toimitetaan erikseen.

6200
Leveys: 15 mm
Korkeus: 32 mm
Valkoinen/alumiini
Salkopituus: 600 cm

6800
Halkaisija: 31 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

SK 6200
Leveys: 15 mm
Korkeus: 32 mm
Valkoinen/alumiini
Suihkuverhokaari vakio 
Koko: 90 x 90 cm

SKS C1
Leveys: 15 mm
Korkeus: 10 mm
Valkoinen/alumiini
Suora suihkuverhokisko.
Pituus tilauksen mukaan

SK C1
Leveys: 15 mm
Korkeus: 10 mm
Valkoinen/alumiini
Suihkuverhokaari vakio 
Koko: 90 x 90 cm

SKS D1
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen/alumiini
Suora suihkuverhokisko.
Pituus tilauksen mukaan

SKS 6200
Leveys: 15 mm
Korkeus: 32 mm
Valkoinen/alumiini
Suora suihkuverhokisko.
Pituus tilauksen mukaan

Alumiinikiskot

Suosittuja alumiinikiskojamme löytyy 
etulevyllisiä ja etulevyttömiä. Kaikkiiin 
kiskotyyppeihimme löytyy erilaisia kiinnit-
timiä halusit asentaa kiskosi kattoon tai 
seinään. Etulevyttömiä yksiuraisia kiskoja 
voidaan taivuttaa. Kaikkia kiskojamme 
saa määrämittaan sahattuna tai täysinä 
salkoina. Käytämme kiskoissamme hyvin 
liukuvia nailon liukuja. Saat meiltä myös 
tarvittavat verhopitimet.

LOK 68 - liukuovikisko
Leveys: 68 mm
Korkeus (kisko): 30 mm
Korkeus (etulevy): 80 mm
Salkopituus: 585 cm
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Verhokiskokannattimet

6420
Seinäkannake 10,5 cm kiskoille 
D1 ja D1T

6421
Seinäkannake 10,5 cm ( etu kisko 
D1, takakisko C1 )

6040
Kattokannake kiskolle C1 

7501
Kattokannake kiskoille C2, 30/1, 
30/2, 50/1, 50/2, 66, 75, 100

6430
Seinäkannake 14,5 cm kiskoille 
D1 ja D1T

6431
Seinäkannake 14,5 cm ( etu kisko 
D1, takakisko C1 )

6010
Seinäkannake 3,5 cm kiskolle C1

6010/75
Seinäkannake 3,5 cm kiskoille C2, 
30/1, 30/2, 50/1, 50/2, 66, 75, 100

6443
Seinäkannake muovi 3 cm kiskoille 
D1 ja D1T

6820
Kattokannake kiskoille 6200 ja 6800

6020
Seinäkannake 8,5 cm kiskolle C1

6020/75
Seinäkannake 8,5 cm kiskoille C2, 
30/1, 30/2, 50/1, 50/2, 66, 75, 100

6446
Seinäkannake muovi 6 cm kiskoille 
D1 ja D1T

6295
Päätykaanatin kiskolle 6200

6030/75
Seinäkannake 12 cm kiskoille C2, 
30/1, 30/2, 50/1, 50/2, 66, 75, 100

6030
Seinäkannake 12 cm kiskolle C1

6440
Kattokannake muovi kiskoille 
D1 ja D1T

6410
Seinäkannake 3,5 cm kiskoille 6200 
ja 6800

1505
Säädettäva seinäkannake kiskoille C2, 
30/1, 30/2, 50/1, 50/2, 66, 75, 100

6091
Päätykannake kiskolle C1

6491
Päätykannatin muovi kiskoille 
D1 ja D1T

6420
Seinäkannake 8,5 cm kiskoille 6200 
ja 6800

6034
Peitelautakannatin kiskolle C1

6410
Seinäkannake 5,5 cm kiskoille 
D1 ja D1T

6444
Nappikannake seinään kiskoille 
D1 ja D1T

6430
Seinäkannatin 12 cm kiskoille 6200 
ja 6800
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Verhokiskotarvikkeet

6270
Jatko kiskolle 6200 

PL 50/2
Päätylevy kiskolle 50/2

6060 
Liuku kiskoille C1,C2, 6200,6800, 
30/1, 30/2, 50/1, 50/2, 66, 75 ja 
100

6065
Suihkuverhorengas 12 kpl / pussi 

7070
Jatko kiskoille C2, 30/1, 30/2, 50/1, 
50/2, 66, 75, 100

PL 66
Päätylevy kiskolle 66 

6360
Liuku kiskoille D1 ja D1T

6665
Suihkuverhokoukku  12 kpl / pkt 

6461
Päätysuoja kiskoille D1 ja D1T

PL 75
Päätylevy kiskolle 75

6025
Rullaliuku kiskoille 6200, 6800 ja 
C2

6055
Pysäytin kiskoille C1, C2, 30/1, 
30/2, 50/1, 50/2, 66, 75, 100, 
6200, 6800

Wave-liukunauha

PL 100
Päätylevy kiskolle 100

6355
Pysäytin kiskoille D1 ja D1T

6067
Koukkunipistin

PL 30/1
Päätylevy kiskolle 30/1 ( oikea tai 
vasen)

6045
Ripustin 50 cm harmaa tai valk 
kiskoille C1 ja D1

6070
Jatko kiskolle C1

6064
Verhokoukku muovi

PL 30/2
Päätylevy kiskolle 30/2 

6220
V- Ripustin 50 cm harmaa tai valk 
kiskoille C1, D1, 6200, 6800 

6063
Verhokoukku metalli 

6470
Jatko kiskoille D1 ja D1T muovia 

PL 50/1
Päätylevy kiskolle 50/1 ( oikea tai 
vasen )

PS62
Pölysuojanauha 
kiskoille 6200 ja 6800 
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- Säleleveydet: 25, 35 ja 50 mm
- Puulajit: paulownia tomentosa
- Tarhakasvatettua puuta
- 8 väriä
- Petsattu tinneripetsillä

Näyttävä verho tiloihin, joissa auringon säteet eivät saa 
tulla sisätilaan, mutta luonnonvalo on tarpeellinen.

• Asennus: Ikkunan pintaan
• Värit: valkoinen, harmaa, luonnonvärinen, pyökki, tammi,  

pähkinä, kirsikka ja musta
• Yläkotelo 25 mm säleellä 19 x 27 mm sekä  

35 ja 50 mm säleellä 40 x 40 mm  
• Alalista saman sävyistä puuta
• Alalista säleen levyisenä
• Yläkotelon etureunassa puinen peitelista säleen väriä
• Maksimileveys: 50 mm 240 cm, 35 mm 240 cm ja  

25 mm 240 cm 
• Minimileveys: 19 cm
• Maksimikorkeus: 300 cm  
• Saatavana myös sähkökäyttöisenä

Puusälekaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä!

Puusälekaihtimia saatavana tilauksesta myös muissa 
puulajeissa.

Puusälekaihtimet

Puusälevärit

1. Valkoinen
2. Luonnonväri
3. Vaalea harmaa
4. Pyökki
5. Tammi
6. Kirsikka
7. Pähkinä
8. Musta

5 6 7
8

43
2

1



11www.osio.fi

Rullaverho oveen ja kippi-ikkunaan

• Yläkotelo valkoinen alumiini/muovi,  
puolipyöreä 60 x 34 mm

• Reunalistat valkoinen alumiini. Leveys: 45 mm
• Kuulaketjukäyttöinen. Ketju kiinnitettynä alapäästä
• Kangas rullaverhokangasta. Värit mallistostamme
• Saatavana tavallisia ja pimentäviä kankaita
• Maksimi leveys: 160 cm
• Maksimi korkeus: 200-280 cm (kankaasta riippuen)

Erinomainen ratkaisu parvekeoveen! 

• Voidaan käyttää myös ikkunoissa
• Sivuohjaimet estävät kankaan ulostulon syvennyksestä
• Voidaan valmistaa erilaisista kankaista
• Kankaan vahvuus määrittelee maksimi korkeuden
• Mekanismilla verhon voi säätää haluttuun korkeuteen

Minikasettirullaverhot

Vakiorullaverho

• Vakiokorkeus: 165-180 cm kuosista riippuen
• Maksimileveys: vakiomekanismilla 300 cm ja 

50 mm mekanismilla 400 cm
• Nostomekanismi: vakiona jousi, valinnaisena kuulaketju  

tai moottori
• Kangasvaihtoehdot: yksiväriset, kuviolliset tai  

täyspimentävät. Värit mallistostamme
• Mekanismi 25/28 tai 36 mm kankaasta ja verhon  

leveydestä riippuen
• Saatavana myös 50 mm mekanismilla
• Rullaverhoja on saatavana myös erikoiskorkealla kan-

kaalla tarkista korkeudet mallistostamme
• Rullaverhoa saa myös Screen häikäisykankaalla. Kan-

kaanvakio läpäisykyky 5 %. Screen kankaita löytyy sisä- 
ja ulkokäyttöön

• Valikoimissamme on myös valmisrullaverhoja, joita löytyy  
jälleenmyyjiltämme kautta Suomen

Rullaverhot

Esimerkkejä kankaista

Esimerkkejä screen-kankaista
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Liukuovet
Slim-Line liukuovet

SlimLine-liukuovet sopivat lähes minne vain, koska ne vievät 
vain 36mm syvyydestä. Ovet liukuvat kevyesti pyörien päällä, 
vahva alumiiniprofiili kestää kovassakin käytössä.
Peilien ja lasien turvakalvon ansiosta liukuovet ovat turvalliset myös 
lapsiperheissä. Uniikin ulkonäön oville saa jakamalla ne erilaisilla 
materiaaleilla yhden tai useamman jakolistan avulla.
Liukuovet voi tilata avaimet käteen -periaatteella, kotiin kuljetettuna tai 
itse noudettuna ja asennettuna.

• SlimLine saatavilla 2...4 ovella
• Vie syvyydestä ainoastaan 36 mm
• Profiilit alumiinia
• Alaprofiilissa säädettävät, kevyesti liukuvat pyörät
• Turvallinen; ovia ei saa pois kiskosta
• Haluttaessa ovi voidaan jakaa yhdellä tai useammalla 

jakopienalla

Käyttökohteita
SlimLine-liukuovet soveltuvat erityisesti kapeisiin ja ahtaisiin 
tiloihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

• eteis- ja aulatilat
• toimistot
• työ- ja makuuhuoneet
• kodinhoitotilat ja kylpyhuoneet
• keittiöt

Värivalikoima
• Profiili: pulverimaalattu valkoinen ja anodisoitu alumiini
• Peili: kirkas, savu ja pronssi
• Lasi: Pure white, Soft white, hopea, harmaa, beige, 

ruskea, samppanja, punainen, musta ja Star black
• Puupaneeli: valkoinen, harmaa, tammi, kirsikka ja päh-

kinä

Duo-Line liukuovet

Duo-Line -mallisto on jykevin vaihtoehto suuriin ja keskisuuriin 
aukkoihin. DuoLine-liukuovien vahva alumiiniprofiili on sy-
vyyssuunnassa 90 mm ja se mahdollistaa jopa kolme metriä 
korkeiden ovien valmistuksen. Saatavilla 2 - 6 ovella.

Alumiinikehysvärit ja profiilit 
(SlimLine, DuoLine ja tilanjako-ovet)
Valkoinen ja Hopeanharmaa

Peilivärit 
Kirkas peili, savupeili, pronssipeili

Lacobel-lasivärit 
Soft White, Pure White, Hopea, Harmaa, Beige, Ruskea, 
Shampanja, Punainen, Musta, Star Black 

Ovilevyvärit
Valkoinen, Harmaa, Tammi, Kirsikka, Pähkinä
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Ovimallit
Ovien suunnittelu tarjoaa rajattomat mahdollisuudet muunte-
luun. Valitse kehyksen materiaali ja väri. Sen jälkeen valitse 
ovien pintamateriaali ja väri. Jakolistojen avulla voi materiaaleja 
ja värejä yhdistellä omien mieltymysten mukaan rajattomasti. 
Oikealla esimerkkejä vaihtoehdoista.

Peili- ja lasiovet
Levyovet
Jakolistaovet

Tilanjako-ovet
Tilanjako-ovet jotka keräävät katseet, mutta myös piilottavat 
niiltä! Liukuovet liukuvat kevyesti ja turvallisesti ja saat ne aina 
omien mittojen ja toiveiden mukaan mittatilaustyönä.

Tukeva rakenne ja monipuolinen valikoima ovimateriaaleissa ja 
väreissä mahdollistaa sisustukseen kuin sisustukseen sopivan 
ovi- tai tilanjakoratkaisun. Tilanjako-ovet on helppo asentaa ja 
lattia pysyy siistinä, koska lattialistaa ei tarvita.

Luo kotiisi tyylikästä yksityisyyttä tai korvaa vanhat ovet tilaa-
säästävällä designilla. Turvallinen ja tyylikäs ratkaisu soveltuu 
oviaukkoihin tai tilanjakajaksi koteihin ja toimistoihin.

• Asennus seinään tai kattoon
• Ei alakiskoja
• Kehysmateriaali: Alumiini
• Ovipinta: levy, peili, etsattu-, laminoitu- tai maalattu lasi
• Turvallinen valinta, sopii hyvin lapsiperheisiin ja julkisiin 

tiloihin
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Markiisit
Markiisin avulla suojaat terassin liialta auringolta ja kevyeltä 
vesisateelta tyylikkäästi ja turvallisesti.

Markiisi vähentää asunnon häikäisyä ja voi auttaa säästämään 
ilmastointikuluissa jopa 80%.

Valikoimastamme löydät koti- ja yrityskäyttöön terassi- ja ikku-
namarkiisit. Markiisi antaa kiinteistölle tyylikkään ja persoonalli-
sen ulkoasun ja tekee kesästä nautinnollisemman!

Kukapa ei haluaisi kesäksi ylimääräistä tilaa, jossa voi rentou-
tua, ruokailla ja lueskella paahteelta, häikäisyltä ja kuurosateilta 
suojassa? Kaikkiin mittatilausmarkiiseihin on kankaan ja profiilin 
väri vapaasti valittavissa. Voit myös itse päättää etulipan muo-
don tai jättää sen pois.

Valmistamme kaikki mittatilausmarkiisimme itse, joten toimitus-
aikamme ovat nopeita!

Laadukkaat materiaalit

Huolehdimme siitä, että markiisimme ovat parasta mahdollista 
laatua. Materiaalit testataan kestämään pohjoismaista ilmastoa 
niin kesällä kuin talvellakin. Markiiseilla on siis pitkä elinkaari ja 
ne ovat helppohoitoisia. Kangasmateriaali on haalistumatonta 
akryylia, joka hylkii vettä, likaa ja saasteita. Lisäksi se estää 
lämmön läpäisyä ja UV-säteilyn jopa 100%:sesti. Värivalikoi-
mastamme löydät kattavasti eri värejä ja väriyhdistelmiä.

Rakenneosat ovat eurooppalaista laatua. Alumiiniprofiilit ja 
painevaletut alumiiniosat varmistavat markiisin moitteettoman 
toiminnan ja pitkän iän. Voit valita mekanismiksi manuaalisen, 
sähkökäyttöisen tai automaattisen toiminnan. Oman viihtyi-
syytesi ja markiisin elinkaaren kannalta paras vaihtoehto on 
automaattinen mekanismi. Tällöin markiisi tunnistaa milloin au-
ringonsuojaa tarvitaan ja milloin sää on niin raju, että kannattaa 
rullautua kiinni. Automaattistakin markiisia voit ohjata kytkimellä 
tai kaukosäätimellä.

• Saatavana useita erilaisia markiiseja
• Ikkunalle auringonsuojaksi
• Terassille, vaikka sateen suojaksi
• Käyttö veivillä tai sähköllä
• Voidaan kytkeä erilaisiin automaattisiin ohjausjärjestelmiin

Tekniset tiedot

• Kangas 100-prosenttisesti läpivärjättyä akryylia, te-
flon-pinnoite, likaa ja vettä hylkivä, haalistumaton, 
lahoamaton

• Kankaan paino 300 g/m2
• Vesipatsas 300 mm
• Valonkestävyys 7...8 (asteikolla 1...8)
• Ikkunamarkiisin vakioulottuvuudet 600, 700, 900 ja 

1000 mm, saatavana myös määrämittaisina
• Terassimarkiisin vakioulottuvuudet 1500...3600 mm 

(500 mm välein)

Esimerkkejä kankaista
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Terassimarkiisit
Terassimarkiisit luovat kodillesi ja puutarhallesi persoonallisen 
ilmeen. Terassimarkiisin suojassa pääset nauttimaan kesästä 
säällä kuin säällä. Estät samalla sisätilojen ylikuumenemisen ja 
värien haalistumisen! Tutustu vaihtoehtoihin:

Perla terassimarkiisi

Terassimarkiiseista suosituin on Perla -mallimme, jonka  
viimeistelty ulkoasu yhdistyy markkinoiden kestävimpiin  
komponentteihin ja käyttömukavuuteen.

Perla on vahvarunkoinen terassimarkiisi kaikenlaisille terasseil-
le. Se on terassimarkiisivalikoimamme edullisempi vaihtoehto. 
Valkoinen runko ja silmiä hivelevä design tarjoavat terassillesi 
uuden sisustuksellisen ilmeen ja suojaavat sitä samalla aurin-
gon ja sateen haittavaikutuksilta. Perla toimii veivi- tai mootto-
rikäyttöisenä ja  lisäominaisuutena sen saa myös suojaavalla 
katospellillä.  Moottoroinnin avulla markiisin käyttö helpottuu 
ja automaation avulla sen voi huoletta jättää säiden armoille. 
Kangasvalikoimamme on valtava ja se on valittu  
erityisesti pohjoismaiseen makuun sopivaksi. Kangas on  
korkealaatuista haalistumatonta, kosteutta ja likaa hylkivää 
100 % akryyliä.

Diamante terassimarkiisi

Diamante -terassimarkiisi tarjoaa lisämukavuutena mahdolli-
suuden kaltevuuden säätöön, jolloin voit suojautua parhaiten 
alhaalta paistavan auringon häikäisyltä.

Diamante täyttää kaikki terassimarkiisi toiveet. Sen viimeis-
telty moderni design takaa, että markiisi on ilo silmille, mutta 
tärkeintä on sen monipuoliset ominaisuudet. Se on vahva 
terassimarkiisi, joka tarjoaa suojaa auringolta ja sadekuuroil-
ta tarjoten maksimaalista mukavuutta kesäiselle terassille. 
Siinä on myös kaltevuuden säätö, jotta voit säätää markiisin 
estämään häikäisyä auringon paistaessa matalalta.Suomes-
sa aurinko paistaa usein matalalta, mutta kirkkaasti ja pitkälle 
iltaan. Kaltevuuden säätö parantaa viihtyvyyttä terasseilla ja 
parvekkeilla, joilla kesäisin viihdytään lueskellen ja yhdessä 
pelaillen, syöden ja juoden. Se estää häikäisyn myös sisätilois-
sa työskentelyolosuhteiden parantamiseksi. Samalla se estää 
auringon lämpöenergian siirtymisen sisätiloihin, jolloin asunnon 
ilmastointikustannuksissa säästetään.Diamante terassimarkii-
sin saa veivi- tai moottorikäyttöisenä ja toiveen mukaan myös 
suojaavalla katospellillä, jos markiisi kiinnitetään muualle kuin 
katon tai katoksen alle. Moottorointi tekee markiisin käytös-
tä vaivatonta ja tuuli-aurinko-automaation avulla huoletonta. 
Kangas on korkealaatuista kosteutta ja likaa hylkivää 100 % 
akryyliä, joka ei haalistu auringonpaisteessa.
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Ikkunamarkiisit
Tehokas suoja auringonvalon- ja kuumuuden sisätiloihin siirty-
mistä vastaan. Markiisi toimii siinä tehokkaammin kuin säle-
kaihtimet tai muut auringonsuojausmenetelmät, sillä se torjuu 
auringonsäteet hyvissä ajoin ennenkuin ne pääsevät ikkunala-
sille asti. Ikkunamarkiiseilla on mahdollista säästää jopa 80% 
asunnon ilmastointikuluissa.

Gemma ikkunamarkiisi

Veivikäyttöinen ikkunamarkiisi suojaa ikkunat tehokkaasti aurin-
gon paahteelta. Ikkunamarkiisin saa jopa kuusi metriä leveänä, 
eli saman markiisin alle mahtuu monta ikkunaa.

Gemma, ikkunamarkiisi veivillä, on parasta mitä ikkunasi 
kaipaavat. Gemma on ihanteellinen isompienkin ikkunoiden 
auringonsuojaukseen. Ikkunamarkiisi suojaa auringolta, jotta 
sen kuumuus ja häikäisy eivät häiritse sisätiloissa. Markiisi 
suojaa ikkunoita myös sateelta, mm. tuuletusluukkuja voi silloin 
pitää auki sateen pääsemättä sisään. Veivin lisäksi  Gemman 
voi tilata myös moottorikäyttöisenä, joko radio-ohjattavana, 
tuuli-aurinko-automatiikalla tai seinäkytkimellä.
Ikkunamarkiisi asennetaan niin, ettei vesi pääse kertymään 
kankaan päälle rankassakaan vesisateessa. Kangas on likaa 
ja kosteutta hylkivää ja haalistumattomatonta 100 % akryylia.

Dora ikkunamarkiisi

Dora ikkunamarkiisi on nauhakäyttöinen ikkunamarkiisi, joka on 
edullinen vaihtoehto asunnon lämmönsäätelyyn ja häikäisyn 
estoon. Dora varjostaa ikkunan, jotta auringon haitalliset säteet 
eivät pääse nostamaan asunnon lämpötilaa. Nauhakäyttöistä 
Doraa on helppo säätää kiinni ja auki joko sisältä tai ulkoa.

Markiisi asennetaan melko jyrkkään kulmaan, jotta vesi ei pää-
se kerääntymään kankaan päälle rankassakaan vesisateessa. 
Kangas on tehokkaasti kosteutta ja likaa hylkivää akryyliä, joka 
ei haalistu auringossa.



17www.osio.fi

Katosmarkiisit
Giotto katosmarkiisit on lasikattoihin, talvipuutarhoihin ja  
verantojen katoksiin tarkoitettu markiisi.

Vuosien suunnittelun ja kehittelyn kautta saadun kokemuksen 
myötä tekniset ratkaisut yhdistyvät hyvään suunnitteluun. 

• Giottoa on saatavilla ainoastaan moottorikäyttöisenä 
• Katosmarkiiseihin on saatavilla useita erilaisia ratkaisuja 

myös sivuosiin on saatavana erilaisia ratkaisuja auringon 
ja tuulen estämiseksi

Korimarkiisit
Korimarkiisi on ratkaisu paikkoihin joissa aurinko häiritsee 
myös sivusta. 

• Korimarkiiseja valmistetaan kiinteänä sekä  
ylösnostettavana

• Voidaan valmistaa myös sähkökäyttöisenä
• Kankaina kaikki mallistomme kankaat

Myönnämme markiiseillemme viiden vuoden takuun!
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Pystylamellikaihtimet
Pystylamellikaihdin on aina ajaton ja tyylikäs ratkaisu

Pystylamellit sopivat erityisen hyvin tiloihin, joissa kaivtaan  
auringonsuojan lisäksi näkösuojaa. Pystylamelliverhoja 
käytetään myös tilanjakajina niiden helppouden, keveyden ja 
monipuolisuuden vuoksi. Lamelleja löytyy niin pimentävillä, 
palosuojatuilla, valoa heijastavilla, kuvioiduilla kuin läpinäkyvillä 
kankailla.

• Lamellin vakioleveys 127 mm
• Saatavana myös 89 ja 63 mm levydellä
• Maksimi leveys 580 cm
• Maksimi korkeus kankaasta riippuen 350-500 cm
• Yläkotelo polttomaalattu valkoinen alumiini
• Yläkotelon leveys 40 mm korkeus 30 mm
• Seinä- tai kattokiinnitys
• Saatavana myös vinoihin ikkunoihin
• Myös sähkökäyttöisenä
• Pystylamellin avautumisvaihtoehtoja 4 erilaista

Kankaat 

• Vakiokankaat tai pimentävät
• Kankaiden värit mallistostamme
• Valmistetaan aina mittatilaustyönä

Pimennysverhot
Erilaisia pimennysverhoratkaisuja osittaiseen tai 100% 
pimennykseen.

• Rullautuvat pimennysverhot
• Sivulle laskostuvat pimennysverhot
• Koteloidut pimennysverhot
• Käsi- tai sähkökäyttöisenä
• Myös palosuojattuja kankaita

Esimerkkejä kankaista
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Valkokankaat
Mallistossamme paljon erilaisia valkokangasratkaisuja. 

• Kangas: 100% PVC (palosuojattu)
• Kotelot: valkoiseksi polttomaalattua tai eloksoitua  

alumiinia. (Erikoistilauksena myös muita sävyjä)
• Nostomekanismi: nauha, kampi tai moottori
• Videotykeille
• Piirtoheittimille
• Koti- ja ammattikäyttöön

Suncover-Kotivalkokangas 

Laadukas ja edullinen rullavalkokangas videotykille. 

• Kangas: 100% polyesteri / heijastuspinta akrylaatti
• Mekanismi: jousi, kuulaketju tai moottori
• Saatavana koteloituna tai ilman

Paljon erilaisia vaihtoehtoja - Kysy lisää!

Rullakalterit
• Myymme erilaisia ratkaisuja murto- ja turvalkaltereista
• Mallit ovat standardien mukaisia
• Käytö käsin tai sähköllä
• Valmistetaan mittatilaustyönä
• Myös umpisäleellä

Valmistamme ja asennamme 
myös seuraavia tuotteita

• Potilasverhokiskot ja - kankaat
• Kattopimennysverhot
• Suihkuseinät
• Peilit
• Aurinko- ja julkisivusäleiköt
• Näyttämökiskot ja -kankaat
• Hitsausverhot
• Jakoseinät
• Taittoseinät
• Suojaverkot
• Murtosuojat
• Ym. alan tuotteet



Lapsiturvallisuuslaki

VAROITUS! 2014 EU standardien EN 13120, EN16433 ja 16434 mukaiset vaatimuksen sisäpuolisille kaihtimille. Pienet lapset voivat kuristua kaihdintuotteiden 
narujen silmukkaan, ketjuun tai nauhoihin, joita käytetään kaihtimissa. Varo etteivät pienet lapset pääse kiertämään naruja kaulansa ympäri. Narut ja ketjut ovat aina 
pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, ettei kuristumista ja kiinnijäämistä pääse tapahtumaan. Siirrä kaikki huonekalut, kuten esim. lasten sängyt ja lipastot pois 
ikkunoiden läheisyydestä, jossa on kaihtimet,ettei lapsi pääse kiipeämään ja koskettamaan naruihin. Älä sido naruja yhteen. Varmista, etteivät narut kierry ja muodos-
ta silmukkaa. Asenna aina tuotteemme mukana tuleva lisäpidin, jolloin lenkki ei roiku vapaana (maksi 150 cm lattiasta) ja näin onnettomuus riski vähenee. Noudata 
varoituksia ja asenna tuotteet asennusohjeiden mukaisesti. Älä jätä koskaan pientä lasta yksin tilaan jossa on naruja tai ketjuja, näin vältät mahdollisen kuristumisvaa-
ran. Suosittelemme, että pikkulasten huoneisiin ja makuutiloihin ei asenneta nostonaruja/kuulaketjua sisältäviä rullaverhoja tai kaihtimia. Huomioi myös kotieläinten 
turvallisuus, etteivät ne leiki kaihtimien naruilla (kuristusvaara).

Teknisistä syistä esitteessä näkyvät värit saattavat poiketa hieman todellisuudesta.

* Rakennusmääräys

Auringon rakennukseen aiheuttama lämpökuorma estetään pääosin rakenteellisin keinoin, kuten lipoin, markiisein, kaihtimin ja sopivin auringonsuojalasein sekä 
välttämällä auringon säteilylle alttiita suuria ikkunapintoja. Huonelämpötilan kohoamisen estämiseen ja vuorokautisen vaihtelun tasaamiseen käytetään mahdolli-suuk-
sien mukaan rakenteiden lämmönvarauskykyä ja yöllä tehostettua ilmanvaihtoa. (Lähde: D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun 
ympäristön osasto).
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