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VERHOLINE Ky  

Verholine Ky on vuonna 2005 perustettu pohjalainen perhe-
yritys. Toimintamme kattaa muun muassa aurinko- ja sää-
suojien myynnin, suunnittelun ja asennuksen maanlaajui-
sesti. Tuotevalikoimaamme kuuluu parhaiden kotimaisten 
valmistajien lisäksi oman maahantuontimme kautta myytä-
vät eurooppalaiset huippumerkit kuten Corradin avattavat 
pergolat, Solidayn ja Gollen purjekatokset sekä Seltin 
screen- ja markiisiratkaisut.  

Parveke-, kaide-, katto-, liuku- ja erikoislasitukset ovat 
myös olennainen osa toimintaamme. Kilpailukykyisillä hin-
noillamme toteutamme sekä yksittäisiä terasseja että suuria 
rakennusprojekteja.  
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SISÄLLYS- 

LUETTELO 
VERHOLINE Ky  

• Corradi –pergolat 

6. Flux 

7. Kubo 

8. Move 

9. Millenium Celeb 

10. Impact 

11. Maestro 

12. Palladia 

13. B-Space 

14. Arko 

15. Puurunkoinen Pergotenda 

• Purjeratkaisut 

17. Avattavat purjevarjot 

18. Kevytpurjevarjot 

19. Sesonkipurjevarjot 

20. Lounge 

21. Ympärivuotiset purjevarjot 
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SISÄLLYS- 

LUETTELO 
VERHOLINE Ky  

• Markiisit ja Suurvarjot 

23. Terassimarkiisit 

24. Kasettimarkiisit 

25. Ikkunamarkiisit 

26. Suurvarjot 

• Terassit ja Parvekkeet 

28. Parvekelasit 

29. Lasikaiteet 

30. Terassirungot ja -lasitukset 

31. Liukulasit 

32. Kattolasit 

• Screen –ratkaisut 

34. ZIP 

35. Koteloitu 

36. Koteloimaton 

37. Julkisivu Uurastajantie 1 A 2 
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SISÄLLYS- 

LUETTELO 
VERHOLINE Ky  

• Ulkotilakaihtimet 

39. Ulkotilakaihtimet 

• Säleiköt 

40. Säleiköt 

• Parvekeverhot 

41. Parvekeverhot 

• Alumiinirullarit 

42. Alumiinirullarit 

• Sisätuotteet 

43. Sälekaihtimet 

44. Rullaverhot 

45. Pystylamelli 

46. Pliseeverhot 

47. Akustiikkalevyt 

48. Pehmytverhot 

• Galleria 
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Muotoilun juhlaa 

Alumiinirunkoinen Flux on sulavalinjainen avattava terassikatto. 
Rungon muotoilu on ainutlaatuinen lajissaan, joten näyttävyyttä 
tällä ratkaisulla saa varmasti.  

Flux voidaan sulkea kaikilta sivuiltaan esimerkiksi liukulasein, 
lasikaitein tai screen-verhoin. Voit pyytää meitä toimittamaan 
laajemman Corradi -kuvastomme teknisillä tiedoilla ottamalla yh-
teyttä.   

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaatti-

sina säätilasensoreilla varustettuna. Integroitu valaistus, veden-

poisto ja äänentoisto lisäävät käyttömukavuutta niin kodissa, lii-

ketilassa kuin huvilallakin. 

 Corradi -pergolat 
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JÄMÄKKÄ KUUTIO 

Kubo on vapaasti pystytettävä avattava terassikatto, joka ei vaadi 
tuekseen seinäpintaa. Alumiininen runko edustaa nykyaikaista 
muotoilua ja tekniset ominaisuudet, kuten runkoon integroidut rän-
nit ja syöksyputket, korostavat Kubon modernia ilmettä. 

Kubo on modulaarinen, eli yksikkö voidaan kytkeä toiseen, millä 
saadaan toteutettua todella suuria terasseja. Tarvittaessa Kubon 
voi asentaa myös seinäkiinnityksellä, mikä antaa entistä enemmän 
käyttömahdollisuuksia.  

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaattisina 

säätilasensoreilla. Integroitu valaistus, vedenpoisto ja äänentoisto 

lisäävät käyttömukavuutta niin kodissa, liiketilassa kuin huvilallakin. 

 Corradi -pergolat 

KUBO 
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Moderni katseenkääntäjä 

Move edustaa modernia teollista muotoilua ja on, kuten muutkin 
Corradi -katokset, täysin vedenpitävä. 

Move on seinäkiinnitteinen ja etutolppien kulma on säädettävis-
sä. Tolppien yläosaan on saatavana modernit valaisimet sekä 
äänentoisto. Etuseinäsuojaksi on saatavana tyylikäs ritilä tai 
suojaava screenverho. 

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaatti-

sina säätilasensoreilla. Integroitu valaistus, vedenpoisto ja ää-

nentoisto lisäävät käyttömukavuutta niin kodissa, liiketilassa kuin 

huvilallakin. 

 Corradi -pergolat 

MOVE 
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Uuden tyylin juhlaa 

Millenium® Celeb on tukevan rakenteensa johdosta erityisen hyvä 
vaihtoehto isojen pinta-alojen kattamiseen. Milleniumiin voidaan asen-
taa jopa 13 metriä leveä kangas yhtenä kappaleena. 

Corradin nerokas runkorakenne suojaa rullastoja, jotka kiinnitetään 
katteen alapuolisiin alumiiniprofiileihin. Suurenkin katteen paino jakau-
tuu tasaisesti koko katteen alalle. 

Myös Millenium® Celeb voidaan varustaa eri tyyppisillä seinillä: liuku-

lasit, kiinteät lasiseinät, screen-verhot sekä Cristal pvc-rullaverhoilla. 

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaattisina 

säätilasensoreilla. Integroitu valaistus, vedenpoisto ja äänentoisto li-

säävät käyttömukavuutta niin kodissa, liiketilassa kuin huvilallakin. 

 Corradi -pergolat 
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Helppoa lisäarvoa 

Impact on erillinen kattorakenne, joka voidaan asentaa olemas-
sa oleviin rakenteisiin. Kate toimii samalla innovatiivisella tavalla 
kuin muutkin Corradi katteet ja on myös vedenpitävä. Impact voi-
daan varustaa vesikourulla, jolloin sadevesi voidaan johtaa jom-
paan kumpaan reunaan tai molempiin kulmiin. 

Corradin Impact voidaan asentaa teräs-, puu- tai alumiinirun-
koon. Runko voi olla kalteva tai tasainen. Kaltevaan runkoon 
asennettuna kangas avautuu aina kireäksi, kun taas tasaiseen 
runkoon asennettuna kangas avautuu valinnan mukaan joko aal-
toilevaksi tai kireäksi. 

Kaltevana yksittäisen Impactin koko voi olla jopa 13 x 9 metriä! 
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Säleillä vai kankaalla? 

Maestro on Corradin uusin taidonnäyte designin ja tekniikan saumattomasta 

yhteensovittamisesta. Maestrossa on vapaasti ja tukevasti omilla jaloillaan 

seisova rakenne, mikä antaa sijoittelulle vapautta. Katteen alapuoliset alumii-

niset tukiprofiilit ovat esitaivutettuja, millä mahdollistetaan suuri jänneväli. Sa-

devesi johdetaan yläprofiileja pitkin pystytolppien sisään ja tolppien alapäästä 

ulos. Katto avattuna Maestro jättää lähes koko kattoalan vapaaksi. 

Maestro on saatavilla kankaan sijaan myös kääntyvillä alumiinisäleillä. Man-
ner-Euroopassa suosituimmaksi ratkaisuksi nousseessa sälemallissa katto 
sulkeutuu täysin vedenpitäväksi ja avautuu sälekaihtimen tapaan. Säleitä voi 
kääntää portaattomasti, jolloin valon ja kuumuuden määrä on käyttäjän pää-
tettävissä. 

Luonnollisesti myös seinät voidaan sulkea eri ratkaisuilla, kuten screen-

verhoilla, kiinteillä tai kääntyvillä säleillä tai erilaisin lasituksin. 

 Corradi -pergolat 

MAESTRO 

Uurastajantie 1 A 2 

60100 Seinäjoki 

FINLAND 

VERHOLINE Ky 

Puhelin: 040 511 3784 

Puhelin: 041 708 9815 

Email: verholine@verholine.fi 

Www.verholine.fi 



 

12 

LUONNETTA  

Palladia on ehkä kustannustehokkain versio avattavista katoista. Sen yk-
sinkertaisen tyylikäs design on kevyt ja hienostunut. Myös Palladialla voi-
daan kattaa isoja alueita (jopa 13 x 6,5 metriä!) lisäämällä etutolppia sekä 
kantavia kiskoprofiileja. Vesi ohjataan etukourun kautta tolppien sisään ja 
alhaalta ulos. 

Tässä, kuten muissakin Corradeissa, käytetään korkealaatuista alumiini-
profiilia sekä ruostumatonta terästä. Kaikki kiinnitysruuvit ovat samaa 
ruostumatonta terästä. Palladia istuu hienosti esimerkiksi lasikatteen jat-
koksi, mikäli rakennusoikeus on käytetty loppuun ja halutaan silti lisää 
katettua tilaa.  

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaattisina sääti-

lasensoreilla. Integroitu valaistus, vedenpoisto ja äänentoisto lisäävät 

käyttömukavuutta niin kodissa, liiketilassa kuin huvilallakin. 

 Corradi -pergolat 
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TILAIHME  

B-Space on todella isojen tilojen kattamiseen suunniteltu kokonaisuus. 
Isot ja näyttävät profiilit mahdollistavat asennuksen todella vaativiin 
kohteisiin. Suuri pinta-ala on yksi avainsyistä, miksi B-Space on HoRe-
Ca-alan suosikkivaihtoehto terassin kattamiselle. Parhaimmillaan yksi 
B-Space kattaa jopa 117 m2 hyvää asiakastilaa. 

Täällä pohjolassa on suositeltavaa asentaa samalla myös liukulasit, 

jolloin ravintolaan saadaan helposti keväällä kolme kuukautta ja sa-

man verran syksyllä lisää tarjoiluaikaa. B-Space:n katerakenne on sa-

ma kuin useissa muissakin Corradeissa. Kate ja siihen integroidut alu-

miiniprofiilit kestävät 60 kg / m2, joten katto kestää myös syksyn ja ke-

vään yllättäviä lumikuormia. Tehtaan suositus on kuitenkin, että katto 

vedetään talvikatteen suojaan lumikaudella. 
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MODERNI + PERINNE = ARKO  

Arkon puurakenteinen tyylikäs ja omaperäinen design sopii erittäin hie-
nosti paikkoihin, joissa etutolppia ei ole mahdollista kiinnittää. 

Puuosat ovat kestävää skandinaavista mäntyä ja design italialaista 
eleganssia. Vesitiivis kate suojaa sateelta ja auringolta jopa 48 m2 
alalla. 

Todellinen katseenvangitsija!  

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaattisina 

säätilasensoreilla. Integroitu valaistus, vedenpoisto ja äänentoisto li-

säävät käyttömukavuutta niin kodissa, liiketilassa kuin huvilallakin. 

 Corradi -pergolat 
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POHJOISIIN MAISEMIIN  

Puurunkoinen Pergotenda edustaa alkuperäistä italialaista per-
gola-perinnettä. Puurunko on kestävää, skandinaavista liimapuu-
ta ja tekniikka samaa kuin muissakin Corradin katteissa. 

Pergotendan saa vapaasti sijoitettavana nelijalustaisena yksik-
könä tai seinästä lähtevänä.  

Kaikki Corradin avattavat terassikatot ovat saatavilla automaatti-

sina säätilasensoreilla. Integroitu valaistus, vedenpoisto ja ää-

nentoisto lisäävät käyttömukavuutta niin kodissa, liiketilassa kuin 

huvilallakin. 
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PERGOLA  
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Varjon taidetta 

Avattavilla purjevarjoratkaisuillamme pystytään parhaimmillaan 
kattamaan jopa 110 m2 ala yhdellä järjestelmällä, mikä tekee 
tuotteesta erittäin kilpailukykyisen kun lasketaan neliölle kohdis-
tuvaa hintaa. Vaihtoehtoina on käsi- ja moottorikäyttöiset järjes-
telmät. 

Kaikkiin avattaviin purjeisiin voidaan asentaa lisävarusteena kor-
keudensäätömahdollisuus, mikä on erittäin käytännöllistä varsin-
kin ilta-auringossa, kun aurinko paistaa matalalta. 

Moottoroiduissa malleissa on aina kaasujousitetut pylväät, joiden 

avulla purje selviää kovistakin myrskyistä. 

 PURJERATKAISUT 
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ILMAVAA TYYLIÄ 

Kevytpurjevarjot ovat tarkoitettu pidettäväksi suojana kun ihmiset ovat paikal-
la ja voivat tarpeen mukaan poistaa kankaan, mikäli yllättävä tuuli nousee. 
Myös näillä purjeilla voidaan suojata suuria alueita joko yhdellä tai yhdistä-
mällä useampia kappaleita. Useimmiten vain mielikuvitus on rajana. 

Kevytpurjevarjoilla saadaan aikaan kauniita muotoja jännittämällä kankaan eri 
kulmia eri tasoille. Isommat kevytpurjeet kannattaa laskea mikäli paikalla ei 
ole ihmisiä. Helppokäyttöisen vinssimekanismin avulla purjeen saa viritettyä 
paikoilleen parissa minuutissa ja purettua kymmenissä sekunneissa. Purje 
kestää kovaakin tuulta, mutta yleensä näille purjeille ei tehdä kovin massiivi-
sia perustuksia, jolloin myrskytuulet saattavat vaurioittaa kiinnityspisteitä. 

Kankaita on saatavilla useita erilaisia. Screen-tyyppinen perforoitu kangas on 

erinomainen auringonsuoja, kun taas nano-käsitelty tiivis kangas pitää itse 

itsensä puhtaana ja suojaa myös kevyiltä sadekuuroilta. 

 PURJERATKAISUT 

KEVYTPURJEVARJOT 
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YKSILÖLLINEN ja HUOLETON 

Sesonkipurjevarjot ovat suunniteltu siten, että ne kestävät ympärivuoti-
sen purjeen tavoin tuulet ja myrskyt. Kokonaisuuden osille ei kuiten-
kaan tehdä lähtökohtaisesti erillistä rakennesuunnitelmaa varmistettui-
ne lumikuormineen, joten purje suositellaan poistamaan lumikaudeksi, 
eli käytännössä marraskuu – maalliskuu välisen ajan. 

Huolellinen suunnittelu ja asennus varmistavat, että purje on helppo 
poistaa ja kiinnittää uudelleen. Helpon käytettävyyden vuoksi sesonki-
purje soveltuu erityisesti koulujen, päiväkotien, hoivakotien ja muiden 
sellaisten tilojen sääsuojaukseen, jossa ihmiset joutuvat tai saavat 
oleskella päivisin ulkona. 

Sesonkipurjeilla saadaan kestävää suojaa sadetta ja aurinkoa vas-

taan, minkä lisäksi purje tuo piha-alueille näyttävän esteettisen lisän. 

 PURJERATKAISUT 
SESONKIPURJEVARJOT 
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KOTONA KUIN LOMALLA 

Loungen erityispiirre on sen itsenäinen rakenne, joten se ei tarvitse kiinnitys-
pintaa seiniltä tai syviä maanalaisia perustuksia. Pylväät ankkuroidaan teräk-
siseen  runkoon ja jämäkät tuet pitävät rakenteen muodossaan. Loungessa 
on aina neljä pylvästä, joihin kangas kiinnitetään ketjuilla.  

Mastot ovat joko galvanoitua tai pulverimaalattua terästä valinnan mukaan. 
Kankaaksi voi aina valita joko tiiviin tai screen-tyyppisen perforoidun kankaan. 
Värivaihtoehtoja on lukuisia sekä kankaalle (Soltis) että pulverimaalatuille 
mastoille (RAL). 

Lattiamateriaaliksi voit valita minkä vain yleisimmistä terassilaudoituksissa 
käytettävistä tuotteista. Lisävarusteena voimme tarjota myös upotetut LED-
valot, joilla saa aikaan upeaa ambienssia syyshämärään. 

Lounge myydään aina valmiiksi asennettuna. LED-valojen sähkökytkentä ei 

kuulu vakiotoimitukseen. 

 PURJERATKAISUT 

LOUNGE 
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TEKSTIILIARKKITEHTUURIA 

Ympärivuotiset purjevarjot valmistetaan nimensä mukaan kiinteäksi koko-
naisuudeksi osaksi ympäristöä. Kangas kestää lumikuormat ja oikein 
asennettuna ja jännitetynä se purkaa vesi- ja lumikuormat pois. 

Tässä mallissa alkusuunnittelu on erittäin tärkeää. Olosuhteiden aiheutta-
mat kuormat on laskettava tarkasti ja sen mukaan on suunniteltavat pe-
rustukset, kankaan tyyppi ja leikkaukset sekä kiinnityspisteet. Kankaan 
kestävyydestä tämän tuotteen kanssa ei tarvitse huolehtia, vaan huomio 
on kiinnitettävä nimenomaan perustuksiin ja kiinnityspisteisiin. 

Katso tarkemmat ohjeet hankintaprosessille kotisivuiltamme 
www.verholine.fi 

Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna ympärivuotinen purje kestää vuosi-

kymmeniä. 

 PURJERATKAISUT 
YMPÄRIVUOTISET 

PURJEVARJOT 
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Purjeita  
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PERINTEISTÄ TERASSISUOJAA  

Terassimarkiisi suojaa auringolta ja kevyeltä vesisateelta. Voit siis nauttia kuuma-
na kesäpäivänä terassilla oleskelusta mukavasti markiisin varjossa, ilman pelkoa 
kastumisesta sateen yllättäessä. Samalla ehostat myös talosi yleisilmettä. 
 
Terassimarkiisi lisää terassin käyttöä joka säällä sekä pidentää terassisi vuotuista 
käyttöaikaa. Markiisi suojaa sinut ja kalusteesi polttavalta ja haalistavalta aurin-
gonpaisteelta. 
 
Valittavanasi on useita kangasvaihtoehtoja sekä runkovärejä. Kaikki terassimarkii-
simme voidaan asentaa moottori- tai veivikäyttöisinä. Vaivattomin tapa varmistua 
siitä, että terassimarkiisi on aina oikeassa asennossa on liittää siihen aurinko- ja 
tuuliautomatiikka, joka reagoi auringonvaloon sekä tuulen voimakkuuteen. 
 
Eri käyttötarkoituksiin ja erikokoisiin terasseihin kannattaa valita oikein suunniteltu 
ja mittojen mukaan valmistettu markiisi. Valitse eri malleista sopivin markiisi juuri 
sinun terassillesi. Toimitamme terassimarkiisit asennettuna ympäri Suomen.  
 
Yrityskäytössä kannattaa hyödyntää logojen ja tuotemerkkien painatusmahdolli-
suus! 

 MARKIISIT JA SUURVARJOT 
TERASSIMARKIISIT 
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SUoJAA SINULLE JA MARKIISILLESI  

Kasettimarkiisit ovat koteloituja terassimarkiiseja, joissa tyypistä 
riippuen joko kangas tai koko mekanismi kerääntyy suljettaessa 
suojaavaan koteloon.  

Suomen olosuhteissa koteloitu markiisi pidentää kankaan ja 
markiisiin käyttöikää huomattavasti. Lisäksi koteloitu markiisi sul-
jettuna on erittäin hyvän näköinen ja sulautuu talon julkisivuun 
perinteistä terassimarkiisia paremmin. 

Kasettimarkiisin käyttömekanismiksi suosittelemme sähkömoot-

toria ja kaukosäädintä, vaikka suurin osa on saatavilla myös vei-

vikäyttöisenä. Myös tuuli- ja aurinkoautomatiikka ovat aina saa-

tavilla moottoroituun kasettimarkiisiin, 

 MARKIISIT JA SUURVARJOT 
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KUIN STRÖMSÖSSÄ 

Ikkunan ulkopuolelle asennettava markiisi suojaa erittäin tehokkaasti 
auringon kuumuudelta ja säteilyltä. Ikkunan ulkopuolelle asennettava-
na markiisi estää lämpösäteilyä huomattavasti tehokkaammin kuin pe-
rinteinen rullaverho tai sälekaihdin. Myös kodin pinnat ja tekstiilit pysy-
vät pidempään hyväkuntoisina, kun aurinko pysäytetään jo pihalla. 

Ikkunamarkiisit ovat tärkeä osa kun suunnitellaan energiatehokasta 
kotia ja asumista. Ikkunamarkiisi auttaa sinua säästämään talon viilen-
nys- ja ilmanvaihtokuluissa. 

Ikkunamarkiisi on saatavana koteloituna tai ilman koteloa. Sitä voidaan 
säätää moottorilla tai veivillä riippuen kohteesta. 

Toteutamme sekä yksittäiskappaleet että satojen kappaleiden projektit 
ympäri Suomen. 
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BIGGER IS BETTER  

Siirreltävänä tuotteena suurvarjo soveltuu usein esimerkiksi ravintoloiden 

käyttöön. Lisäksi kaikkiin suurvarjoihimme on mahdollista painattaa logot ja 

muutkin värit juuri asiakkaan toiveiden mukaan. 

Suurvarjot sivujalalla ovat näyttävä vaihtoehto kun terassilla ei ole markiisin 

vaatimaa seinätilaa tai purjevarjon pylväitä ei ole mahdollista pystyttää. Sivu-

jalka mahdollistaa pöytäryhmän helpomman sijoittelun ja sivujalallisissa var-

joissa on myös mahdollista kallistaa kangasosaa auringon mukaan.  

Suurvarjot keskijalalla ovat saatavilla sekä pyöreinä että neliskulmaisina. Koot 
alkavat 125 cm halkaisijasta ja suurimmat yksittäiset varjomme ovat jopa 700 
x 700 cm! Käyttömekanismeina varjoissamme on teleskooppikahva, köysi tai 
veivi mallista riippuen. 

Kaikki kankaamme ovat vedenpitäviä ja palosuojattuja (B1). Lisävarusteina 

mm. led-valaistukset integroituna sekä mainospainatukset. 

 MARKIISIT JA SUURVARJOT 
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MARKIISEJA 
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SUURET JA PIENET KOHTEET 

Parvekelasijärjestelmämme on helppokäyttöinen, kestävä ja tyylikäs LUK-

KAN. 

Parvekelasijärjestelmää suositellaan paikkoihin, joissa ulkopuolen peseminen 

on haastavaa tai jopa mahdotonta. Parvekelasit  liukuvat sivulle ja kääntyvät 

sisäänpäin, jolloin lasien pesu on helppoa ja turvallista.  

Järjestelmä on puitteeton ja kevyesti liukuva tukevarakenteinen lasitus. Par-
vekelasituksen liukuprofiilit ovat pulverimaalattuja  alumiiniprofiileja. Lasit liik-
kuvat yläreunassa olevien vakiomitoitettujen kuulalaakeroitujen pyörien avul-
la. Kuulalaakerointi takaa äänettömyyden ja hyvän liikkuvuuden laseille. 

Parvekelasituksen lasilistat ovat aina niitattu ja liimattu. Liimauksella varmis-

tetaan lasituksen tiiviys ja lasilistojen liikkumattomuus lasia vasten. Niittauk-

sella viimeistellään lasituksen kestävyys ja pitkäikäisyys muuttuvissa olosuh-

teissa. 

 TERASSIT JA PARVEKKEET 
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SUORIA LINJOJA 

Valmistamme ja asennamme huoltovapaita alumiinilasikaiteita.  

Alumiiniprofiilit saa kaikkiin RAL-väreihin erikoistilauksena ja va-
kiona varastosta löytyy valkoinen, ruskea ja tummanharmaa. La-
sina käytämme laminoitua tai karkaistua lasia tai akryylia. Akryyli 
kaiteessa on herkempi naarmuuntumaan kuin lasi. 

Käsijohde valinnan mukaan joko puolipyöreää tai suorakaiteen 
muotoista. Tarvittaessa toteutamme myös erikoisratkaisuja.  

Voimme purkaa vanhat kaiteet ja asentaa uudet. Toteutukset 

mökeille, omakotitaloihin, rivi- tai kerrostaloihin tai mihin vain kai-

detta tarvitaan. 

 TERASSIT JA PARVEKKEET 
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KATOSTA LATTIAAN  

Terassin voi tilata usealla erilaisella vaihtoehdolla tarpeen 

ja tilanteen mukaan. Täysin valmis terassi perustuksista 

kattoon ja auringonsuojat päälle. 

Perustuksiin voidaan käyttää mm. maaruuveja, jolloin asen-

nus on nopeaa ja siistiä. Pohjarunko valmistetaan joko te-

räksestä tai kestopuusta. Kansimateriaalina kestopuu, läm-

pökäsitelty, lehtikuusi tai komposiitti. 

Kannen yläpuolinen runko voidaan valmistaa puusta, teräk-

sestä tai alumiinista.  

Toteutamme yksityisiä sekä rivi- ja luhtitaloja maanlaajui-

sesti. 

 TERASSIT JA PARVEKKEET 
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LIUKUVA SESONKIAIKA  

Tyylikkäät ja kevyesti liukuvat lasiovet ja ikkunat antavat suojaa tuulil-
ta ja sateilta, eli suomalaiselta keväältä, kesältä ja syksyltä. Ja niinä 
päivinä kun tulee kuuma, saa oven tai ikkunan auki. Ja jos olisi sellai-
nen vaiva kuin hyttyset, ampparit tai kärpäset, niin ovi- tai ikkuna-
aukkoon voidaan asentaa sivuun rullautuva hyönteissuoja. Kylmiä 
kesäiltoja varten meiltä saa tunnelmalliset ja tyylikkäät lämmittimet. 

Liukuovilasituksissa käytetään 4 – 6 mm karkaistua lasia, joka kestää 
iskut eikä naarmuunnu kovin herkästi. Profiilit ovat polttomaalattua 
alumiinia, vakiona valkoinen, alumiini, ruskea ja tummaharmaa. 

Oviin on myös mahdollista asentaa Abloy-lukot, jolloin irtaimisto on 

suojattuna terassilla ja toimii myös lisähaittana asuntomurtoa suunnit-

televalle. 
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KESTÄVÄMPI TERASSISUOJA  

Lasikatto voidaan asentaa valmiin rungon päälle tai me voimme asentaa 
myös alusrungon. 

Helpoin ja edullisin katto syntyy puuruoteilla, joiden päälle asennetaan teräs-

lista, jossa on solukumitiiviste ja reunoilla olevat pokkaukset, jotka estävät 

veden valumista sivuilta. Lasi asennetaan listan päälle ja kiinitetään kateruu-

villa kattolistan läpi. Ruoteina voidaan käyttää myös polttomaalattua terästä 

tai alumiinia. 

Yleisesti käytetty ruodejako on 50 – 70 cm ja silloin voidaan käyttää 6 mm 

lasia. Jos ruodejako on 80 – 100 cm käytetään 8 mm lasia ja jos on vaarana 

isojen lumi- tai jäämassojen putoaminen katolle, niin käytetään 6+6 mm lami-

noitua lasia tai jopa 8+8 mm laminoitua lasia. Katto rakenteiden kestävyys 

pitää laskea tapauskohtaisesti ja yksi osa siihen on lasin ominaispaino.  

Kattoon voidaan myös käyttää akryylia tai kennomuovia.   

 TERASSIT JA PARVEKKEET 
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LASITUKSIA 
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KOVIIN OLOIHIN 

Zip-screen on ulkokäyttöön suunniteltu auringonsuojaverho, jos-
sa kangas kulkee sivukanaalissa ikään kuin vetoketjun sisällä. 
Se estää kangasta heilumasta tuulen mukana. 

Suositellaan erityisesti seinille, joilla aurinko pääsee kuumenta-
maan sisätiloja. Verho heijastaa valoa ja lämpöä pois ikkunalta 
ja vähentää siten sisätilojen jäähdytyksen tarvetta. Auringonsuo-
jaus on aina tehokkainta, kun liika kuumuus pysäytetään jo ulko-
puolella! 

Moottori vaatii ainoastaan syöttövirran ja toimii kaukosäätimellä. 

Zip voidaan varustaa säädettävällä aurinkosensorilla, jolloin ver-

ho laskeutuu automaattisesti, kun riittävä kirkkaus saavutetaan. 
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SCREEN KASETILLA 

Koteloitu Screen-verho sulautuu täydellisesti ympäristöönsä. Alumiini-
osat voidaan pulverimaalata haluttuun RAL-sävyyn, jolloin saadaan 
pidettyä linja esimerkiksi katon, karmien tai seinän värin kanssa. Kote-
lointi myös suojaa kangasta verhon ollessa ylös ajettuna. 

Verhon alapaino kulkee joko ohjausvaijereiden tai -kiskojen läpi, joten 
tämäkään verho ei tuulessa hakkaa ikkunaan. Joissain tapauksissa 
verhoon voidaan asentaa myös ylimääräinen vaakaprofiili, mikä tuo 
edelleen lisää vakautta kovaa tuulta vastaan. 

Screen kankaat suojaavat sisätiloja lämmöltä, mutta koska kangas on 

reikäinen, niin se ei kuitenkaan pimennä. Kankaan saa myös painatuk-

silla, jolloin aurinkosuojasta tulee samalla erinomainen julkisivumai-

nos. 

 SCREEN -RATKAISUT  
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EDULLISEMPI SCREEN 

Koteloimaton Screen-verho on edullisempi auringon-
suojaverho, jossa on kaikki tarvittava, mutta ei mitään 
ylimääräistä. 

Verhon alapaino kulkee ohjausvaijereiden läpi varmis-
taen, että verho pysyy suorassa nostettaessa ja lasket-
taessa. Samalla vaijerit estävät verhoa heilumasta val-
lattomasti tuulen mukana. 

Screen-kankaat suojaavat sisätiloja lämmöltä, mutta 

koska kangas on reikäinen, se ei pimennä. Samaa mal-

lia saa myös koteloituna.  

 SCREEN -RATKAISUT  
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VAATIVIIN KOHTEISIIN 

Erityisesti lasitetuille julkisivuille suunniteltu screen-verho on täy-
dellinen ratkaisu auringonsuojaukseen, kun kiinnityspintaa on 
niukasti ja ulkonäkö halutaan pitää vapaana massiivisista alumii-
nikoteloinneista. 

Jokainen verho asennetaan pystysuunnassa samoille ohjausvai-

jereille. Verhoja voidaan ohjata samanaikaisesti, ryhmittäin tai 

yksitellen. Ohjaukseen voidaan myös liittää aurinkosensori joka 

laskee verhot kun aurinko saavuttaa seinän. Verhot ovat myös 

integroitavissa taloautomatiikkaan, jolloin ne voidaan ohjelmoida 

toteuttamaan tiettyjä päivittäisiä skenaarioita. 

 SCREEN -RATKAISUT  
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SCREEN  
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JULKISIVULOISTOA  

Ulkokaihtimet ovat yksi tehokkaimmista vaihtoehdoista aurinkosuojaukseen. 

Niiden avulla määrittelet itse kuinka paljon valoa ja kuumuutta huoneeseen 

haluat. Aurinkosuojaus on aina tehokkainta, kun se on mahdollista toteuttaa 

jo ulkoseinällä ennen kuin valo, ja etenkin lämpö, pääsevät sisälle.  

Ulkokaihtimet ovat mahtava lisä rakennuksen julkisivulle antaen kiinteistölle 

modernin ilmeen. Säleet, kotelot ja ohjauskiskot löytyvät useissa eri väreissä 

ja muodoissa. Kaikkiin ulkokaihtimiin on mahdollista liittää moottorit ja erilaisia 

sääsensoreita, millä kaihtimista saadaan käytännössä täysin automaattiset.  

Ulkokaihtimen säleet ovat valmistettu 0,42 mm vahvasta alumiinista (vrt. sisä-

kaihtimen 0,18-0,21 mm). Säleet ovat emaloituja, jolloin ne kestävät sekä 

sään aiheuttaman että käytön aikaisen mekaanisen rasituksen. Vahvat raken-

teet, tukevat ohjauskiskot, suojalevyt ja kannattimet pitävät ulkokaihtimen var-

matoimisena ja kestävänä.  

 ULKOTILA-

KAIHTIMET 
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OHJATTUA AURINGONSUOJAA  

Ohjattava säleikkö on erittäin tehokas ulos asennettava aurinkosuojajärjestel-
mä, joka toimii samalla hyvin näyttävänä osana julkisivua. Alumiiniset säleet 
pitävät järjestelmän kevyenä, mutta kestävänä. Ohjattava säleikkö tarkoitta 
sitä, että säleitä voi kääntää jopa 90 astetta. Säleet voidaan asentaa sekä 
vaakaan että pystyyn. Säleitä on saatavilla kolmella leveydellä: 210, 300 ja 
400 mm. 

Ohjattava säleikkö on erinomainen tapa tehdä rakennuksesta arkkitehtonises-

ti näyttävämpi sekä energiatehokkaampi. 

Kiinteät säleiköt valmistetaan kevyistä ja kestävistä alumiinisäleistä. Säleikkö 
toimii sekä auringonsuojana että koristeellisena julkisivun osana. 

Erilaiset säleprofiilit lukuisissa väreissä antavat suunnittelijalle paljon vapauk-

sia julkisivun piirtämisessä. Säleikkömme on saatavilla kolmella erilaisella 

säleellä: C-mallinen 115, C-mallinen 160 ja Z-mallinen 154. 

 SÄLEIKKÖ-

JÄRJESTELMÄT 
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TEKNINEN KANGASVERHO  

Parvekekaihtimilla teet lasitetusta parvekkeestasi entistä viihtyisämmän. 
Kaihtimilla voit säätää valon määrää sekä näkyvyyttä ulkoa sisälle. 

Parvekekaihtimien kankaan taustapuolen ohut helmiäis- tai metallikalvo 
heijastaa parvekkeelle tulevan auringonsäteilyn tehokkaasti pois ja suojaa 
kotiasi liialta kuumuudelta. Huoneiston ja parvekkeen välisiä sälekaihtimia 
ei enää tarvitse pitää kiinni, jolloin kotisi tuntuu avarammalta. 

Parvekekaihtimet voidaan asentaa myös parvekkeen lasikaiteisiin. Kaide-
kaihtimilla näkymää voi säätää joustavasti alhaalta ylöspäin tai ylhäältä 
alaspäin. 

Kaidekaihtimet toimivat kätevinä näkösuojina. Niiden portaaton säädettä-

vyys mahdollistaa juuri tilanteeseen sopivan näkösuojan mutta saat par-

vekkeellesi luonnonvaloa ikkunan yläosasta. 

 PARVEKE-

VERHOT 
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TURVAA  

Alumiinisia rullareita käytetään kulku- ja näköesteenä sekä murtosuoji-
na. Ne voidaan asentaa vaakaan ja pystyyn tietyin mittarajoituksin. 
Rullarin laatu ja malli määräytyy aina asiakkaan tarpeen mukaan. 
 
Saatavana on kevyttä rei’itettyä alumiini sälettä jota käytetään enim-
mäkseen murtosuojana, saatavana on myös vahvistettua umpisälettä 
korkeammalla murtoluokituksella. 
 
Näköesteenä ja näpistelyn suojana käytetään kevytsälettä, joka on 
uretaanitäytteinen alumiinipintainen säle. 
Kaikkiin vaihtoehtoihin on saatavissa manuaalinen veivikäyttö tai 
moottori lisävarusteineen. 
 
Kaikki käyttämämme rullarit täyttävät vaaditut turvallisuus luokitukset 

ja ovat CE merkittyjä. 

 ALUMIINI-

RULLARIT 
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PERINTEINEN, INTEGROITU, PUU VAI ALUMIINI  

Sälekaihdin on ollut suomalaisten suosikki ikkunoiden aurinkosuojaukseen jo vuosi-

kymmeniä, eikä mikään haastaja ole tuota valta-asemaa vielä kyennyt horjuttamaan. 

Viime vuosina valmistajat ovat panostaneet voimakkaasti integroituihin säätimiin ja 

nykyään hyviä vaihtoehtoja onkin jo lukuisia.  

Integroidut sälekaihtimet ovat moderni ratkaisu sälekaihtimen käyttömekanismiksi. 

Kaihdinta käytetään ikkunan pokaan asennettavilla säätönupeilla, joko yhdellä tai kah-

della mallista riippuen. Näissä malleissa nostonarut ovat siistit ja lapsiturvalliset kaihti-

men asennosta rippumatta.  

Puukaihtimet ovat näyttävä valinta suuriinkin kiinteisiin ikkunoihin. Perusmallisto koos-

tuu lehmuksesta valmistetuista säleistä, petsattuna tai maalattuna lukuisiin sävyihin. 

Saatavilla on myös jalopuita, joissa puun luonnolliset syyt tulevat upeasti esiin.  

Alumiinisälekaihtimet tavallista leveämmällä 50 mm säleellä soveltuvat erinomaisesti 

suuriin ja keskikokoisiin kiinteisiin ikkunoihin. Korkealle sijoitettaviin kaihtimiin kannat-

taa harkita moottoroitua mallia.   

 SISÄTUOTTEET 
SÄLEKAIHTIMET 
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PEITTÄVÄÄ, PIMENTÄVÄÄ, ZEBRAA  

Rullaverhoilla tuot koviin pintoihin pehmeyttä. Se toimii myös hyvänä häikäisysuo-
jana. Rullaverhoa voit käyttää yhdessä sivuverhojen ja kapan kanssa. Ja moder-
nissa sisustuksessa rullaverho toimii myös yksinään vaikkapa koteloituna. 

Yleisin kangasvalinta rullaverhoissa on peittävä kangas, joita löytyy yksivärisinä 

sekä printtikuvioilla. Peittävä kangas estää suoran näkyvyyden, mutta päästä kui-

tenkin jonkin verran valoa läpi.  Valoa läpäisemättömästä kankaasta valmistettu 

rullaverho on erinomainen ratkaisu kun tarvitset huoneen täysin pimeäksi. Verho 

voidaan myös koteloida reunoilta, jolloin valoa ei vuoda tilaan lainkaan. Vuorotyö-

läisille ja lapsiperheille erinomainen ratkaisu makuuhuoneen ikkunaan.  

Zebra on kaksinkerroin käännetty rullaverho, jossa peittävä ja läpinäkyvä kangas 

vuorottelevat kapeina raitoina. Zebra -verhon avulla voit säätää läpi tulevan valon 

määrää yhtä tarkasti kuin sälekaihtimella, mutta lisäksi saat upean yksityiskohdan 

sisustukseen.  

 SISÄTUOTTEET 
RULLAVERHOT 
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EI VAIN TOIMISTOVERHO 

Pystylamellikaihtimella saat kotiin tai työpaikalle näyttävän ja käytännöllisen 
suojan liialta valolta ja kuumuudelta. 

Pystylamelleistamme löytyy vaihtoehtoja jokaiseen tarpeeseen. Kankaissa on 

sekä pimentäviä, peittäviä, palosuojattuja että pehmeästi valoa suodattavia 

screen -kangasvaihtoehtoja. Screen-kankaat toimivat mainiosti myös kosteis-

sa tiloissa kuten parvekkeilla. Voit halutessasi myös yhdistää useita kankaita 

ja värejä yhteen verhoon, jolloin vain mielikuvitus on sisustussuunnitelmasi 

rajana! 

Kaikki kankaamme ovat saatavilla sekä 89 mm ja 127 mm leveyksillä. Meka-

nismi voidaan toteuttaa siten, että kankaat kerääntyvät avattaessa jompaan 

kumpaan reunaan tai siten, että kaihdin aukeaa esiripun tapaan keskeltä tai 

molemmilta sivuilta yhtäaikaisesti. Matalampiin verhoihin saatavilla myös pla-

fondi-malli, jossa kisko on myös alareunassa.  
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YKSI VERHO, MONTA MEKANISMIA  

Plisee- eli vekkikaihdin, on monipuolinen vaihtoehto, joka sopii lu-
kuisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Pliseekaihtimen saat halutessasi ylhäältä tai alhaalta aukeavana 
mallina tai vaikka molemmista suunnista aukeavana. Yksittäinen 
vekkikaihdin voidaan valmistaa myös kahdella erilaisella kankaalla, 
jolloin yhdessä verhossa voi olla vaikkapa kevyesti läpikuultava 
kangas päiväajaksi ja pimentävä kangas yöksi. Sinä päätät! 

Pliseekaihtimet soveltuvat erityisen hyvin mm. terassin tai kodinhoi-

tohuoneen ovikaihtimiksi, kiinteisiin ikkunoihin, parveke- ja terassi-

lasituksiin, liukuoviin tai kattoikkunoihin ja vinoihin kolmioikkunoihin. 
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KAIKU KURIIN 

Tilojen akustoinnilla parannetaan viihtyisyyttä ja hyvä akustiikka on myös tär-
keä elementti työturvallisuuden näkökulmasta. Melu ja hälinä aiheuttavat 
stressiä ja vaikuttavat heikentävästi työtehokkuuteen. 
 
Akustointia voidaan parantaa asentamalla kattoon tai seiniin akustointipanee-
leita. Me käytämme eri kotimaisten valmistajien tuotteita asiakkaan tarpeiden 
ja mieltymysten mukaan. 
 
On tärkeää muistaa akustoinnista puhuttaessa, että silloin pyritään hallitse-
maan äänen heijastelua pinnoilta toisille, eli tutummin sanottuna äänen kaiku-
mista. Äänieristykseen näillä tuotteilla on vain vähäinen vaikutus, eli tilasta 
toiseen kuuluvaa ääntä ei saada tehokkaasti estettyä, vaan siihen tarvitaan 
aina rakenteellisia muutoksia. 
 
Tuotteista voidaan rakentaa myös sermejä, jolloin kaksipuolinen akustointi 
levy ja välissä oleva puu- tai kuitulevy eristävät ääntä. 
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PALOSUOJATTUJA JULKISTEN TILOJEN VERHOJA 

Toteutamme myös suuret julkisten tilojen peh-

mytverhoprojektit vakaalla ammattitaidolla.  

Laaja kangasmallistomme kattaa Euroopan suu-

rimmat kangasvalmistajat ja täten pystymme tar-

joamaan palosuojatut julkisten tilojen verhot kil-

pailukykyiseen hintaan joko toimitettuna tai pai-

koilleen ripustettuna. 
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