
Alumiinisälekaihtimet
Puusälekaihtimet
Parvekeverhoratkaisut
Rullaverhot
Pystylamellit
Valkokankaat
Verhokiskot
Markiisit
Taiteovet
Rullakalterit
Liukuovikotelot

Rakennuksen 
energiasäästöä 
auringonsuojauksella*

www.suncover.fi



2 www.suncover.fi

- Säleleveydet: 16, 25, 35 ja 50 mm
- Reikäsälekaihdin (perforoitu) 25 mm
- Nohole sälekaihdin (pimentävä) 25 mm
- Radiant sälekaihdin 25 mm säleellä
- Woodtone sälekaihdin (puujäljitelmä) 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: C-mallinen 10 x 25 mm tai perinteinen 6 x 25 mm
• Maksimileveys: 308 cm
• Minimileveys: 11 cm
• Maksimikorkeus: 400 cm
• Säleiden väli 25 mm säleessä: 21,5 mm
• Säätimet:  Perinteinen säätötanko tai integroitu DeeSmart
• Säätimien värit:  

 - Perinteinen valkoinen tai ruskea 
 - DeeSmart valkoinen

• Saatavana myös sähkökäyttöisenä
• Matalaenergiaikkunoihin suosittelemme DeeSmart 

säädintä riittävän tiiviyden saavuuttamiseksi

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

Radiant sälekahdin

• Kuten vakiosälekaihdin, mutta säleet eripäin
• Heijastaa auringonsäteitä tehokkaammin
• Päästää sisään luonnonvaloa

Woodtone sälekaihdin

• Alumiinikaihdin, joihin on maalattu puunkuviointi ja sävyt
• Saatavana sälelevydellä: 25 ja 50 mm

Sälekaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä!

Alumiinisälekaihtimet
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- Säleleveydet: 25, 35 ja 50 mm
- Puulajit: pawlonia
- Tarhakasvatettua puuta
- 12 väriä
- Petsattu tinneripetsillä

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

• Asennus: Ikkunan pintaan
• Värit: valkoinen, kuultovalkoinen, harmaa, luonnonvärinen, 

pyökki, tammi, teakki, pähkinä, mahonki, kirsikka, kahvi 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 244 cm, 35 mm 200 cm ja  

25 mm 160 cm 
• Minimileveys: 19 cm
• Maksimikorkeus: 300 cm  
• Saatavana myös sähkökäyttöisenä

Puusälekaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä!

Puusälekaihtimia saatavana tilauksesta myös muissa 
puulajeissa

Kysy tarjousta!

Puusälekaihtimet
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Exclusive parvekekaihdin

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

Exclusive kaihtimen asennus

• Asennuksessa ei tarvita työkaluja
• Asennuksessa ei käytetä ruuveja
• Kannakkeet jousimaista ruostumatonta terästä

Exclusive kaihtimen laatu

• Suunniteltu vastaamaan parvekelasivalmistajien  
korkeat laatuvaatimukset

• Valmistetaan mittatilaustyönä
• Ympäristöystävällinen 

Exclusive kaihtimen valmistaa J-Group Suomessa.

Parvekeverhoratkaisut

Ylälaseissa Exclusive Kaihdin ja alalaseissa 25 mm kaihdin.
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PVA 16 mm täysalumiininen parvekesälekaihdin

• Soveltuu kylmään tilaan
• Ei ruostuvia osia
• Värit: Valkoinen ja hopea
• 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

Lumon lasituksiin pikakiinnike (mallit 4 ja 5) 

PVA 25 mm täysalumiininen sälekaihdin

Esimerkiksi parvekkeiden kiinteisiin lasituksiin

• Soveltuu kylmään tilaan
• Ei ruostuvia osia
• Värit: Grafiitin harmaa ja hopea
• 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

Parvekerullaverhot

• Säänkestävä screen-kangas on valoa läpäisevä ja 100% 
pvc

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

vaaleabeige ja valkoinen 

Parvekepaneeliverhot

• Säänkestävä screen-kangas
• 3- tai 4-urainen alumiininen paneelikisko (valkoinen)
• Paneelivaunut 40-80 cm
• Värit: musta, ruskea, tummaharmaa, vaaleaharmaa, 

vaaleabeige ja valkoinen

Screenverhot

• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Käsi- tai moottorikäyttöisienä
• Mittatilaustyönä
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LK 55 S
Leveys: 42 mm
Korkeus: 55 mm
Valkoinen
Salkopituus: 670 cm

LK 55/2 S
Leveys: 65 mm
Korkeus: 55 mm
Valkoinen
Salkopituus: 670 cm

LK 70
Leveys: 65 mm
Korkeus: 70 mm
Valkoinen
Salkopituus: 670 cm

LK 90
Leveys: 65 mm
Korkeus: 90 mm
Valkoinen
Salkopituus: 670 cm

LK 6100
Leveys: 15 mm
Korkeus: 10 mm
Valkoinen/alumiini
Salkopituus: 600 cm

LK 6130
Leveys: 42 mm
Korkeus: 30 mm
Valkoinen
Salkopituus: 670 cm

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

LK 6400
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen/alumiini
Salkopituus: 600 cm

Verhokiskot

LK 55 S

LK 55/2 S

LK 70

LK 90

LK 6100
Valkoinen

LK 6400T
Leveys: 9 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

LK 6600
Leveys: 46 mm
Korkeus: 17 mm
Valkoinen
Salkopituus: 670 cm

LK 6800
Halkaisija: 31 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

PVK 2
Leveys: 40 mm
Korkeus: 16 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

PVK 3
Leveys: 51 mm
Korkeus: 16 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

PVK 4
Leveys: 69 mm
Korkeus: 16 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

SK 6100
Leveys: 15 mm
Korkeus: 10 mm
Valkoinen/alumiini
Suihkuverhokaari vakio 
Koko: 90 x 90 cm

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

SK 6400
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen/alumiini
Suihkuverhokaari vakio 
Koko: 90 x 90 cm

SKS 6100
Leveys: 15 mm
Korkeus: 10 mm
Valkoinen/alumiini
Suora suihkuverhokisko.
Pituus tilauksen mukaan

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

SKS 6400
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen/alumiini
Suora suihkuverhokisko.
Pituus tilauksen mukaan

TK 6400
Leveys: 8,2 mm
Korkeus: 25 mm
Valkoinen
Salkopituus: 600 cm

Tauluripustimet toimitetaan 
erikseen.

• Valmistettu alumiinista
• Määrämittaisina tai salkoina
• Kiinnitys kattoon tai seinään
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LK 6100
Alumiini

LK 6130

LK 6200

LK 6400

LK 6400T

LK 6800

TK 6400

SK 6100
Alumiini

SK 6400
Alumiini

SK 6100

SK 6400

PVK 3

LK 6600



8 www.suncover.fi

Vakiorullaverho

• Vakiokorkeus: 180-190 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 riippuen
• Saatavana myös 50 mm mekanismilla

Rullaverhot

Pimennysverhot

Erilaisia pimennysverhoratkaisuja osittaiseen tai 100% 
pimennykseen.

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

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
• Piirtojeittimille
• Koti- ja ammattikäyttöön

Suncover-Kotivalkokangas 

Laadukas ja edullinen rullavalkokangas videotykille. 

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

Paljon erilaisia vaihtoehtoja - Kysy lisää!
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Rullaverho oveen ja kippi-ikkunaan

• Yläkotelo valkoinen alumiini, 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 haluttun korkeuteen

Minikasetti rullaverhot

Jakoverhot / pallosuojaverkot
Jakoverhot kankaasta tai verkosta. 

• Ylösrullautuvia, sivulle laskostuvia ja kiinteitä
• Valmistetaan mittailaustyönä
• Käyttö esimerkiksi erilaisissa liikunta- yleisötiloissa 

Taittoseinät
Taittoseinät erilaisilla pintamateriaaleilla. 

• Taittuu kätevästi kasaan seinälle
• Pintana erilaiset puut ja kankaat
• Äänieristettynä tai ilman
• Käyntiovet haluttuun kohtaan
• Valmistetaan aina mittatilaustyönä
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Pystylamellikaihdin on aina ajaton ja tyylikäs ratkaisu 

• Lamellin vakioleveys 12,7 cm
• Saatavana myös 8,9 ja 6,3 cm levydellä
• Maksimi leveys 580 cm
• Maksimi korkeus kankaasta riippuen 350-500 cm
• Yläkotelo polttomaalattu valkoinen alumiini
• Yläkotelon leveys 40 mm korkeus 25 mm
• Seinä- tai kattokiinnitys

Kankaat 

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

Pystylamellikaihtimet

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

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

• Valkoisella alumiinisella peitelevyllä
• Sisältää pyörästöt ja pysäyttimet
• Valmistetaan määrämittaisena

Liukuovikotelot

Taite- ja paljeovet
• Paljon erilaisia vaihtoehtoja
• Materiaalit: muovi, puu ja mdf
• Useita erilaisia sävyjä
• Myös äänieristetyjä
• Lasi- tai umpiovena

Tussitaulut, ilmoitustaulut
kattokiskot ym. varusteet
• Kaikki ko. tuotteet tilauksesta
• Paljon erilaisia malleja
 

Tuotevalikoimaamme myös
• Suihkuseinät ja -kaapit
• Ikkunapenkit
• Julkisivusäleiköt
• Peilit
• Liukuovet
• Näyttämövarusteet
• Silent Gliss -tuotteet
• Pedelux -tuotteet
• Apollo -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 kuris-
tumista 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 muodosta 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 kuristumisvaaran. Suosittelemme, että pikkulasten huoneisiin ja makuutiloihin ei asenneta nostonaruja/kuulaketjua sisältäviä rullaverhoja tai kaihtimia. Huomioi myös 
kotieläinten turvallisuus, etteivät ne leiki kaihtimien naruilla (kuristusvaara).

Suncover Lapuan Kaihdin
Dee & Dee Oy

On valmiina palvelemaan erilaisissa auringonsuojaratkaisussa.
Palvelemme koko Suomen alueella niin yrityksiä, kuin yksityisiä asiakkaita. 

Yritysmyynti (projektit) tapahtuu suoraan tehtaaltamme.

Yksityismyynti kattavan jälleenmyyjäverkostomme kautta.

Tiedustelut tuotteistamme ja palveluistamme
Sähköposti: myynti@suncover.fi

Puhelin (06) 433 5500
PL 40, 62101 Lapua

* 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-suuksien mukaan rakenteiden lämmönvarauskykyä ja yöllä tehostettua ilmanvaihtoa. 
(Lähde: D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto).

www.suncover.fi
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