
TAMAR-TERASSITARVIKKEET

MARKIISIT • KAIHTIMET • TERASSITARVIKKEET •  SÄÄSUOJAT JA LÄMMITTIMET • MUUT TUOTTEET

Kaikki terassituotteet samasta paikasta!
Tampereen Markiisin valikoimista löydät täydellisen ratkaisun terassillesi. Olipa ky-
seessä sitten kahvila, ravintola, tapahtuma tai oma puutarha, voit olla varma, että 
meillä on juuri sinulle sopivat tuotteet. Luotettavat ja laadukkaat aurinkovarjot, mar-
kiisit, terassien tuulisuojat ja lämmittimet takaavat terassillesi luotettavaa mukavuut-
ta vuosien ajaksi. TERASSI ON TAMAR!



TERASSIMARKIISIT

MARKIISIT

Älä anna sään pilata tunnelmaa

Tamar- terassimarkiisit sopivat erin-
omaisesti auringon, lämmön, sätei-
lyn ja sateen suojaksi paikkoihin, 
joissa markiisin alapuolisen tilan 
tulee olla vapaa liikkumiselle. Rote-
vat runkorakenteet sekä kestävät, 
itsepuhdistuvat kankaat mahdollis-

tavat terassimarkiisin käytön myös 
tuulisilla paikoilla. Markiisit voidaan 
kiinnittää joko seinään tai kattoon.  

Markiisi on saatavana joko veivi- tai 
sähkömoottorikäyttöisenä. Markii-
seihin voidaan myös yhdistää aurin-

ko-, tuuli-, sade- ja ajastusautoma-
tiikka. Kauko-ohjaimella voit ohjata 
markiisia vaikkapa olohuoneen soh-
valta.



MAY-MALLISTON AURINKOVARJOT

AURINKOVARJOT

Anna asiakkaittesi nauttia 

Hyvinhoidettu, kaunis terassi hou-
kuttelee ohikulkijoita ja toimivalla, 
mukavalla terassilla viihdytään ai-
nakin lasillisen verran pitempään. 
Laadukas aurinkovarjo kuuluu hy-
vän terassin perusvarustukseen 
- aurinkovarjo suojaa sekä sateel-
ta että auringon haitallisilta sä-

teiltä parantaen lisäksi terassin 
ulkonäköä ja houkuttelevuutta!  
Laajasta tuotevalikoimastamme löy-
tyvät sekä pyöreät, neliönmuotoiset 
että suorakaiteen muotoiset varjot - 
suosittuja ovat olleet myös sivuvar-
relliset, lattiatilaa säästävät aurinko-
varjot.  Malleja löytyy 1,5x1,5 m jopa 

halkaisijaltaan 10 m pyöreään, ja 
eri tilanteisiin.  Yritysasiakkaillem-
me tuotevalikoimistamme löytyvät 
myös kaikenkokoiset mainosvarjot 
logopainatuksilla.  Saatavilla läm-
mittimillä, valoilla tai äänentoisto-
järjestelmällä varustettuna.



SIVUVARSIVARJOT (2 m - 4 m)

Tilaa antavat sivuvarret

Tyylikkäät sivuvarsivarjot soveltuvat 
erinomaisesti kaikenlaisille teras-
seille. Ne tuovat terassille avaruu-
den ja eleganssin tuntua.

Sivuvarsivarjojen avulla koko teras-

sille saa sopimaan mahdollisimman 
monta istumapaikkaa, sivulla oleva 
jalka ei vie tilaa terassin keskeltä.
Osa sivuvarsivarjoista sulkeutuu si-
vuun maston viereen, osassa mal-
leista varjo jää suljettaessa riippu-
maan keskelle, sivuvarren päähän. 
Sivuvarsivarjot kääntyvät 360° ja-

lassaan tarjoten suojaa auringolta 
ympäri vuorokauden. Valikoimis-
tamme löytyy monenkokoisia sivu-
varsivarjoja, joiden avulla terassin 
kattaminen on helppoa ja vaivaton-
ta.



LÄMMITTIMET

Lämmittimien parhaimmistoa

Asiakkaidemme kestosuosikki 
HLW15 -terassilämmitin on erin-
omainen peruslämmitin, joka sovel-
tuu sekä sisä- että ulkotiloihin. 
HeatLight -lämmittimissä on nyt 
myös suurempia kokoja aina 4,5 kW 
saakka!

Burda -lämmittimet valmistetaan 
Saksassa ja ne edustavat lämmit-
timien eliittiä. Burda -lämmittimet 
ovat myös erittäin tehokkaita, läm-
mittimien tehokkaan eristyksen ja 
ainutlaatuisen suunnittelun ansios-
ta energiaa ei kulu hukkaan. Säteily-
lämmittimien teho vaihtelee 1 – 18 
kW, rakenne on laadukas ja tyylikäs, 
materiaali on säänkestävää alumii-
nia.

Plug & Play Burda Bluetooth -läm-
mittimet. Säätele lämmitintäsi 
vaivattomasti älypuhelimella  tai 
tabletilla! Burda Bluetooth IP24 - ul-
kotiloihin tai sisälle. Lataa ilmainen 
BURDA sovellus (Android & iOS).
Toimitukseen kuuluu myös infra-
punalämmittimen kaukosäädin.
Voit säädellä samanaikaisesti vaikka 
kahdeksaa lämmitintä jopa 50 met-
rin päästä.



TUULISUOJAT

Tuulensuojaa asiakkaille ja
puutarhaan

Eleganteilla ja kestävillä tuulisuojil-
la on monta käyttötarkoitusta – ne 
suojaavat asiakkaita tuulelta, pölyl-
tä, melulta ja vaikka ohijuoksevilta 
laukkuvarkailta luoden rentoutta-
van, turvallisen ympäristön, jossa 
on helppo viihtyä.
 
Tuulisuojissa on tukeva, pulveri-
maalattu alumiinirunko, yläpaneeli 
on karkaistua turvalasia, alapanee-

liin voi valita joko turvalasin tai vä-
rillisen laminaattipaneelin. Perus-
malleja on kahdeksan kappaletta, 
mutta tarvittaessa mittatilaustyökin 
onnistuu. Asennusvaihtoehtoja on 
useita – tuulisuojat voidaan esimer-
kiksi pultata kadun pintaan tai jättää 
irralleen, jolloin elementit on tarvit-
taessa helppo tuoda  yöksi sisätiloi-
hin. 

Kotipihassa tuulensuojat ovat oiva 
ratkaisu nauttia kesästä pidem-
pään. Yhdessä aurinkovarjon, mar-
kiisin ja terassilämmittimen kanssa 
terassisi on mukava oleskelutila 
perheen ja ystävien kanssa viihtymi-
seen sekä päivällä että illalla. Nauti 
terassistasi myös pidempään ai-
kaisesta keväästä myöhäiseen syk-
syyn.



KANGASAIDAT

Kätevä kadun ja 
terassin tilanjakaja 

Kangasaidat ovat edullisia ja help-
pokäyttöisiä - niiden avulla tilan 
rajaaminen käy vaivattomasti ja 
nopeasti. Värivaihtoehtoja on usei-
ta, materiaalina on joko kestävä 
markiisikangas tai kevyempi poly-
esterikangas. Pystytolpat ovat pul-
verimaalattua metallia ja ne ovat 
helposti siirreltävissä.

 Logopainatuksin brändätyt kangas-
aidat toimivat erinomaisesti myös 
mainosvälineinä. Kangasaidat eivät 
paljoa paina ja niiden siirtely käy 
nopeasti. Kangasaitojen korkeus on 
90 cm, pituudet vaihtelevat 150 cm 
- 200 cm - tilaustyönä teetetyt koot 
ovat myös mahdollisia. Tyylikäs ja 
käytännöllinen kangasaita on help-

po tapa parantaa terassisi yleisil-
mettä!
 
Erinomainen ratkaisu kävelykaduil-
le, joissa tila on kortilla - soita ja pyy-
dä tarjous! 



Terassi on sijoitus, joka maksaa pian 
itsensä takaisin…

Terassi pidentää terassikautta aikaisesta keväästä 
pitkälle syksyyn.
On tunnettu tosiasia, että viihtyisällä terassilla 
viivytään pitempään. 

• Terassin tuulisuojat = suojaavat tuulelta ja ympäristön hälyltä
• Markiisit / Aurinkovarjot = suojaavat sateelta ja liialliselta auringonpaisteelta

• Terassilämmittimet = lisälämpöä kevään ja syksyn viileisiin iltoihin.
• Hinta-arviot ja suunnitelmat ovat ilmaisia eivätkä velvoita sinua mihinkään.

LASKELMA TERASSIN KANNATTAVUUDESTA

Tehdäänpä esimerkki:

Kuvitellaan, että terassillasi istuu 30 ihmistä; jokainen 
juo kupin kahvia, joka maksaa 1,50 €. Asiakkaat vaihtu-
vat 3 kertaa päivässä – mikä ontäysin realistinen tavoite!
30 paikkaa x 1,5 € = 45 € per kattaus
3 kattausta/pvä:  3 x 45 € = 135 €/pv
Kuukauden myynti 30 pv x 135 € = 4 050 €/kk
- pelkästään terassilla myydystä kahvista

Ennen terassin asennusta Terassin asennuksen jälkeen

ALOITA TERASSIPROJEKTI JO NYT
- SOITA TAI MEILAA JA KYSY LISÄÄ

Autamme mielellämme myös tilan suunnittelussa.

TAMPEREEN MARKIISI OY
Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere

Puh. 010 292 2400, faksi 010 292 2409
myynti@tamar.fi 
www.tamar.fi 

Soita meillemyynti@tamar.fi www.tamar.fi 


