L A A D U K K A I D E N AU R I N KO S U OJ AT U OT T E I D E N VA L M I S TAJ A

ARTIC-KAIHDIN OY
Artic-kaihdin Oy on Suomen johtavia aurinkosuojalaitteiden valmistajia.
Valmistamme vuosittain yli 220 000 erilaista aurinkosuojatuotetta.
Tuotevalikoimaamme kuuluvat kaihtimien ja markiisien lisäksi
kiskojärjestelmät, näyttämö- ja pimennysverhot sekä sälerullaimet ja
rullakalterit. Olemme toteuttaneet yhdessä Helsingistä Rovaniemelle
ulottuvan, tiiviin jälleenmyyjäverkostomme kanssa näyttävät ja
toimivat ratkaisut vaativimpiinkin kohteisiin jo yli 30 vuoden ajan.
Yrityksen historia juontaa vuoteen 1983, jolloin yritys aloitteli
toimintaansa
Joensuussa Sisustusnurkka-nimisenä kaihtimien
erikoisliikkeenä. Tuolloin omaan tuotantoon kuuluivat ainoastaan
rullaverhot, kaikkien muiden tuotteiden tullessa ulkopuolisilta
valmistajilta. Jo vuonna 1989 yrityksen nimeksi vaihdettiin Artickaihdin ja samaan ajankohtaan ajoittuu oman tuotannon voimakas
kehittäminen, jonka tuloksena aloitettiin rullakaihtimien rinnalla myös
sälekaihtimien, pystylamellien ja markiisien valmistaminen Artictuotemerkin alla.
Tuotevalikoima on kasvanut ja monipuolistunut koko historian ajan
ja myös toimipaikkojen määrä on lisääntynyt yritysostojen myötä.
Nykyään työllistämme kaikkiaan kuudella paikkakunnalla yhteensä
noin 55 aurinkosuojausalan ammattilaista ja toimimme useiden
eri asiakasryhmien kanssa, joista isoimpina aurinkosuojauksen
erikoisliikkeet sekä ikkuna- ja rakennusteollisuus.
Yrityksen pääpaikka sijaitsee Joensuussa, johon valmistuivat vuonna
2010 nykyaikaiset, 2500m² suuruiset tuotanto-, näyttely- sekä
toimistotilat.
Artic-kaihdin Oy omistaa myös Joensuussa pääpaikkaansa pitävän
Gardiset Finland Oy:n, jonka ydinliiketoimintaa on nosto-ovien
maahantuonti sekä myynti. Yritys valmistaa myös sälerullaimia
ja rullakaltereita, sekä maahantuo ja myy aurinkosuoja-alan
komponentteja.
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FA K TA
> Perustettu 1983
> Liikevaihto n. 5,0 milj. € (vuonna 2014)
> Henkilöstömäärä keskimäärin 55
> Yksityisessä omistuksessa oleva perheyritys
> Toimipaikat Joensuussa, Ruovedellä, Jyväskylässä,
Vantaalla, Espoossa ja Turussa.
> Tytäryhtiö Gardiset Finland Oy
> Nosto-ovien maahantuonti ja myynti.
> Sälerullareiden ja rullakaltereiden valmistus ja
myynti.
> Sälekaihdin komponenttien maahantuonti ja
tukkumyynti.
> Näyttely- sekä varastotilat sijaitsevat Joensuussa.
> Liikevaihto n. 0,55 mil.€ (vuonna 2014)
> Asiakasryhmät
> Aurinkosuoja-alan erikoisliikkeet
> Ikkunateollisuus
> Rakennusteollisuus
> Julkiset yhteisöt
> Kuluttaja-asiakkaat
> Yritys valmistaa, maahantuo, myy sekä asentaa ja
huoltaa aurinkosuojia, kaihtimia ja kiskojärjestelmiä.

AU R I N G O N S U OJ AU K S ES TA
Auringolta suojautuminen ja aurinkoenergian hyödyntäminen ovat
rakennuksen energiatehokkuuden kannalta yksi suurista haasteista.
Noin puolet aurinkosäteilyn energiasta on näkyvän valon alueella joka
siirtyy ikkunoiden kautta rakennuksiin ja säteilyn törmättyä sisätilan
pintoihin muuttuu lämmöksi, johtuu rakenteisiin ja lämmittää tilaa.
Lämpösäteilyksi muuttunut aurinkoenergia ei kykene poistumaan
säteilyn muuttuneen aallonpituuden takia yhtä tehokkaasti kuin se
tuli sisään. Lisäksi nykyaikaiset energiatehokkaat ikkunat ja muut
rakenteet edesauttavat lämmön sisällä pysymistä, ja nämä yhdessä
aiheuttavat koneellisen viilennyksen tarvetta. Sisätilojen ilmanlaatu ja
miellyttävä lämpötila lisäävät asumis- ja työviihtyisyyttä merkittävästi.
Aurinkosuojat estävät tehokkaasti aurinkoenergian siirtymisen
sisätiloihin. Oikein toteutetulla nykyaikaisilla aurinkosuojausratkaisuilla
säästetään jäähdytys-, valaistus- ja lämmitysenergiaa sekä lisätään
asumismukavuutta. Automatisoitujen aurinkosuojien tarvitsema
sähköenergia on merkittävästi pienempi kuin jäähdytyslaitteiden.
Ulkopuoliset aurinkosuojat varjostavat erittäin tehokkaasti ja
pysäyttävät lämpösäteilyn jo hyvissä ajoin rakennuksen ulkopuolella.
Tämän vuoksi ne säästävät energiaa ja viilentävät sisätiloja
suojausratkaisuista tehokkaimmin. Sisäpuolinen aurinkosuoja on
parhaimmillaan, kun halutaan vaikuttaa sisävalaistuksen laadun ja
häikäisyneston lisäksi myös näkösuojaukseen.
Nykyaikaisella automatisoidulla aurinkosuojauksella energian kulutus
optimoidaan hyödyntämällä auringosta saatavaa lämpöenergiaa
talvella ja pitämällä lämpö ulkona kesällä. Automatiikka varmistaa että
aurinkosuojat ovat aina oikeassa asennossa. Luonnonvalon tehokas
hyödyntäminen vähentää osaltaan myös keinovalaistuksen tarvetta.
Olemassa olevia tutkimustuloksia hyödyntävällä simulointiohjelmalla
voidaan laskea erilaisten aurinkosuojaratkaisujen vaikutuksia
rakennuksen jäähdytykseen, lämmitykseen ja valaistukseen.
Simulointiohjelmaa käyttämällä saadaan jo suunnitteluvaiheessa
tärkeää tietoa aurinkosuojaratkaisun vaikutuksesta esim. koneellisen
jäähdytyksen tarpeeseen.

TUOTTEET
Koska erilaisia tarpeita ja käyttökohteita on lukemattomia, on
malliston laajuus ja vaihtoehtojen määrä erityisen tärkeää. Yhdessä
ammattitaidon sekä kattavan malliston avulla pystymme tarjoamaan
juuri oikean tuotteen oikeanlaisella ohjauksella ja maksimoimaan näin
saavutettavat hyödyt aurinkosuojauksen kannalta sekä varmistamaan
aurinkosuojien vaivattoman käytön. Artic-tuoteperhe sisältääkin
laajan valikoiman sekä sisä- että ulkopuolisia aurinkosuojia ja erilaisia
ohjaus- ja käyttövaihtoehtoja. Tarkkaan mietityt materiaalit ja värisävyt
varmistavat että myöskään sisustuksen näkökulmasta katsottuna ei
ole tarpeen tehdä kompromisseja vaan jokaiseen tyyliin ja makuun
löytyy vaihtoehtoja.

SÄL E KAI HDI N -Alumiiniset

sälekaihtimet käsi- tai

JULK IS IVUSÄ LEK A IH DIN - Ikkunan

alumiinisälekaihdin 50 mm tai 80 mm säleellä. Sälekaihtimen

Säleleveydet 16 mm, 25 mm ,35 mm ja 50 mm.

ominaisuudet ja ulkopuolisen aurinkosuojan suojausteho.

PUUSÄL E KAI HDI N -Puiset sälekaihtimet käsi- tai

MA INOS MA RK IIS I -Aurinkosuoja sekä yritysimagon

sähkökäyttöisenä. Erilaisia sälevaihtoehtoja yli 40.

rakentaja. Laaja valikoima erilaisia malleja. Mahdollisuus

Säleleveydet 25 mm, 35 mm tai 50 mm.

varustaa yrisysilmeen mukaisilla logoilla ja väreillä.

RUL L AKAI HDI N -Pimennyskankaalla tai ilman. Jousi-,

TERAS S IMA RK IIS I - Näyttävä ja tehokas aurinko- ja

ketju- tai sähkökäyttö. Valikoimassa myös täysin koteloidut

vesisuoja terasseille. Käsi- tai sähkökäyttö. Useita eri malleja

pimennysverhot.

käyttötarpeesta riippuen.

SCRE E N RUL L AKAI HDI N -Näe

läpi ja saavuta

IK K UNA MA RK IIS I - Ikkunamarkiisi

ardiset

antaa tehokkaan

erinomainen suoja häikäisyä ja kuumuutta vastaan.

aurinkosuojan lisäksi ulkonäköä rekennukselle. Käsi- tai

Runsas valikoimia erilaisia kankaita käsi- tai sähkökäyttöisenä

sähkökäyttö.

PYST Y L AM E L L I -Vaihtoehtoina

peittäviä, pimentäviä

K ATOS MA RK IIS I -Erityisesti

laajempien alueiden ja

ja screen-kankaita. Käsi- tai sähkökäyttö. Kankaan leveys 89

pergoloiden suojaamiseen tarkoitettu markiisimallisto. Vaihtoehtoina

mm tai 127 mm.

puu- sekä alumiinirunko ja laaja valikoima yksityiskohtia.

PL I SE E KAI HDI N -Kankaiset verkkikaihtimet pimentävillä-,

S C REEN - Ikkunan ulkopuolelle asennettava aurinkosuoja

tai screenkankailla. Käsi tai sähkökäyttö.

viilentää sisätiloja ja estää häikäisyä tehokkaasti, säilyttäen
kuitenkin näkyvyyden ulos.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

ulkopuolinen

sähkökäyttöisenä. Runsas valikoima integroituja säätimiä.

A RT I C J Ä L L E E N M Y YJ ÄT
Artic-tuotteet löydät Artic Store myymälöistä sekä koko maan kattavan
jälleenmyyjä verkostomme valikoimista. Kätevimmin voit tarkistaa
lähimmän myymäläsi yhteystiedot osoitteesta www.articstore.fi tai
www.artickaihdin.fi
On paljon asioita jotka täytyy ottaa huomioon toimivan aurinkosuojatai kaihdinratkaisun löytämiseksi. Kääntymällä hyvissä ajoin lähimmän
asiantuntevan jälleenmyyjämme puoleen varmistat hankintasi
onnistumisen kerralla.
Artic Store on Artic-kaihdin Oy:n omien myymälöiden sekä itsenäisten
yrittäjien muodostama aurinkosuojauksen erikoisliikeketju, jonka
myymälät sijaitsevat jo 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi tarjoamme asiantuntevaa palvelua
aina suunnittelusta viimeiseen ruuvin vääntöön ja käyttöönoton
avustukseen.

VALMISTETTU SUOMESSA
Lähes kaikki Artic-tuotteet valmistetaan Suomessa tarkoin valituista raaka-aineista nykyaikaisin
tuotantomenetelmin. Vuosikymmenien kokemus, laadunseuranta sekä jatkuva tuotantomenetelmien
kehitys varmistavat laadukkaan lopputuloksen, jonka vuoksi myönnämme kaikille valmistamillemme
tuotteille vähintään kolmen vuoden takuun.
Jatkuva tuotekehitys sekä tuotevalikoiman päivitys varmistavat että löydät valikoimastamme aina
markkinoiden uusimmat ja edistyksellisimmät ratkaisut.
Kaikki valmistamamme ja myymämme ulkopuoliset aurinkosuojatuotteet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät
näin ollen tuotestandardille asetut laatu- ja kestävyysvaatimukset. Sisäpuoliset aurinkosuojat, kuten
sälekaihtimet eivät kuulu harmonisoitujen tuotestandardien joukkoon eikä CE-merkinnän käyttö näin ollen
ole näiden tuotteiden kohdalla mahdollista.
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