
Ulkopuolinen screen-kaihdin

Suojaa 
auringolta ja 

katseilta

SCREEN-KAIHTIMET SUOJAAVAT AURINGOLTA JA PIENENTÄVÄT KIINTEISTÖN JÄÄHDYTYSKULUJA



Suomen suurin 
screen-kaihdin
valikoima

Screeneillä näkyvyys ulos säilyy hyvin. Screenit suojaavat 
ikkunoita myös talvella pakkaselta ja parantaa U-arvoa 
merkittävästi. ZIP-screenit ovat aina moottoroituja ja ne 
voidaan kytkeä moniin kiinteistön ohjausjärjestelmiin, 
kuten KNX-väylään. Yleisin tapa on ohjata Somfyn RTS- 
tai io-kauko-ohjaimilla.

 
22 m2

Yhdellä 
kankaalla jopa



Kun valitset ikkunoihisi screen-kaihtimet, pidät tehok-
kaasti auringon paahteen ja valon sekä uteliaat silmäpa-
rit kiinteistösi ulkopuolella. 

Screenit sopivat erinomaisesti suurien ikkunoiden ja jul-
kisivujen aurinkosuojaukseen. Niitä ohjataan vaivatta 
ja huomaamatta moottorien ja aurinkoautomatiikan 
avulla. Ikkunan ulkopuolelle asennetut screen-kaihtimet 
ovat vaikutukseltaan tehokkaammat, kuin lasien sisä-
puolella olevat screenit. Screenit tarjoavat myös täydelli-
sen näkösuojan kaikenkokoisiin rakennuksiin.

Kaihdinliike Sandbergilta löydät Suomen suurimman 
screen-kaihdinvalikoiman asennuspalveluineen ja am-
mattitaitoisen palvelun kera.

Kiinteistön jäähdytyskulut 
pienenevät jopa 80 %
Liiallinen auringon lämpö nostaa monen kiinteistön 
energialaskua, koska kiinteistöjen jäähdytyksestä pitävät 
huolen ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet. Screen-kaihtimet 
parantavat kiinteistön energiatehokkuutta harppauksin, 
sillä niiden avulla jäähdytystarve pienenee jopa 80 %. 
Säästö näkyy suoraan energialaskussa.

Vaikuttavaa 
auringonsuojausta 
isolla screenillä

Aurinkosuojaa 
viimeistelyä 

unohtamatta



Turku
Nuppulantie 33, 20320 TURKU
Puh. (02) 276 9300, Fax (02) 276 9301
info@kaihdinliikesandberg.fi

Salo
Katrinehominkatu 9, 24240 SALO
Puh. (02) 7315 415, Fax (02) 7316 465
salo@kaihdinliikesandberg.fi

Oulu
Kirkkokatu 61, 90120 OULU
Puh. 040 968 2026
oulu@kaihdinliikesandberg.fi

Kaihdinliike Sandberg on perheyritys, jonka toiminta on alkanut 
jo vuonna 1973. Tarjoamme yritysasiakkaillemme monipuolisim-
man tuotevalikoiman ja ammattitaitoisimman palvelun, sillä ei 
ole samantekevää, millaiset terassimarkiisit tai -katokset valitset 
myyntiäsi tukemaan. Valmistamamme katokset kestävät pidem-
pään kovaakin käyttöä.

Laatu takaa turvallisuuden
Kaikki tuotteemme ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä. Tuotteet 
on CE-merkittyjä ja tuuliluokiteltuja EN13561 normin mukaan. 
Palosuojatut ja vesitiiviit kankaat kuuluvat yleisimipien akryylikan-
kaiden ohella valikoimiin. Toimitamme tuotteet omien myymälöi-
demme tai valikoitujen jälleenmyyjiemme kautta kaikkialle Suo-
meen. Asennuspalvelumme tekee myös huolto- ja korjaustyöt.

40 vuotta

www.kaihdinliikesandberg.fi 

MITTAUS- SUUNNITTELU ja ASENNUSPALVELU!

NOPEASTI  -  EDULLISESTI  -  VARMASTI


