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PISLA MARKIISIT

Pisla markiisi on tehokas aurinkosuoja, jonka alla voi 
turvallisesti nauttia kesän lämmöstä. Se suojaa myös 
pihakalusteiden ja terassirakenteiden pintoja kuluttavalta UV-
säteilyltä sekä elävöittää talosi ulkonäköä. Pisla markiisi on 
erittäin helppokäyttöinen.

Markiisit valmistaa Pislan tytäryhtiö puolalainen Vertex S.A., 
jolla on takanaan pitkä tuotekehitys markiisien parissa. Siksi 
näissä markiiseissa ei ole ”lastentauteja” vaan tuloksena 
on laadukas, perusteellisesti testattu ja toimiva tuote. 
Markiiseillamme on CE-hyväksyntä.

HYVÄ TIETÄÄ MARKIISEISTA

Runko ja mekanismi
• Markiiseissa on luja ja laadukas runko. Koska nivelvarret 

ovat alumiinia, runko on myös kevyt. Runkopalkki ja 
kannakkeet ovat terästä.

• Perusmarkiisi avataan ja suljetaan kammella (1,8 m). 
Avausmekanismin kampi on edestä katsottuna markiisin 
oikealla puolella, mutta on vaihdettavissa vasemmalle.

• Markiisi voidaan kuitenkin hankkia moottorilla tai moottori 
voidaan jälkiasentaa siihen. Moottoria ohjataan joko 
kytkimellä tai kaukosäätimellä. 

Kankaat
• Markiisien kankaat ovat korkealaatuisia, läpivärjättyjä ja 

erittäin vahvasti suojattuja UV-säteilyä ja likaa vastaan.

• Kankaat hylkivät vettä, mutta markiisi on kuitenkin 
tarkoitettu aurinkosuojaksi, joten sulje se sateella. Markiisi 
tulee sulkea myös tuulisella säällä. Yleisimmät vahingot 
markiiseille aiheutuvat sen ollessa auki kovalla tuulella.

• Markiisin leveys tarkoittaa markiisin kokonaisleveyttä 
päätymekanismeineen. Markiisin kankaan leveys on 11 cm 
kapeampi kuin koko markiisin leveys.

• Markiisin ulottuma tarkoittaa sen etureunuksen eli liepeen 
etäisyyttä seinästä kankaan pinnan suunnassa.

Asennus
• Markiisit on helppo asentaa ja niiden mukana tulee 

kotimaankieliset asennusohjeet. Markiisien mukana 
tulee aina kannakkeet, jotka sopivat sekä seinä- että 
kattokiinnitykseen. Asennusohjeet löydät myös www.
pisla.fi/markiisit.

• HUOM! Kaikki markiisin asennus- ja säätötoimet täytyy 
aina tehdä markiisi suljettuna ja nivelvarret kiinni-asentoon 
lukittuna (esim. remmillä tai lujalla nippusiteellä).

Takuu
• Markiisin mekanismilla on kahden vuoden takuu, kankailla 

takuuaika on viisi vuotta.
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Tempotest 107 (0) Tempotest 633/79 (1M)

LIPAN MUODOT Lipan korkeus on 20 cm, täyskoteloidussa mallissa 25 cm.

PERUSMARKIISIN VARASTOKUOSIT (lipan muoto suluissa)

1D

1M0

2D

2M 3M

3D

MARKIISIN VALINTA

Markiisimme perusmalli on saatavilla kahdella varastokuosilla ja kahdessa koossa (sivu 11). 
Sen sijaan että valitsisit markiisin vakiomalleista, markiisi on mahdollista tilata myös mittatila-
ustuotteena.

Mittatilausmarkiisin saat perusmallina, puoli- tai täyskoteloituna (sivut 10-13) ja juuri sen le-
vyisenä kuin haluat. Käytössäsi on myös laajempi kuosivalikoima. Kuosin ja koon lisäksi voit 
valita markiisin lipan muodon seitsemästä vaihtoehdosta sekä laajan valikoiman lisävarusteita. 
Lipan muodot näet alta, kankaat seuraavalta sivulta ja lisävarusteet sivulta 8-9.

Markiisin valmistuksen yhteydessä kaikki valitsemasi lisävarusteet asennetaan tehtaalla, joten 
saat markiisin täysin valmiina pakettina. 

Markiisi omalla logolla

Mittatilausmarkiisin kankaaseen voit 
myös painattaa logon tai jonkin muun 
haluamasi kuvan. 

Logo tai kuva voidaan painattaa yksi- 
tai nelivärisenä. Logo tulee olla mielui-
ten vektorigrafiikkana pdf-muodossa, 
mutta myös korkearesoluutioiset ja riit-
tävän suuret tif- ja jpg-kuvat käyvät. 

Markiiseihin, joihin tulee painatus on 
saatavissa runsaasti yksivärisiä kankai-
ta, tämän esitteen valikoiman lisäksi.
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MARKIISIEN KANKAAT JA KUOSIT

Markiisien kankaat valmistaa italialainen PARA, jonka ansiosta kankaat ovat todella korkea-
laatuisia. PARAn Tempotest-kangas soveltuu täydellisesti ulkokäyttöön. Tempotest-kangas on 
akryyliä ja sen paino on 300 g/m2. Kankaalla on viiden vuoden takuu.

Haalistumaton
Auringon valo vaalentaa värejä voimakkaasti, mutta Tempotest-kangas on läpivärjätty ja 
UV-suojattu,  minkä ansiosta Tempotest-kangas pysyy haalistumattomana vuosien ajan.   

Likaahylkivä
Kangas on valmistettu akryylistä ja siinä on DupontTM Teflon -pinnoite, jonka ansiosta  kangas 
on likaahylkivä. Kangas ei ime vettä tai likaa, joten se on helppo puhdistaa.  Kangas on suojattu 
myös hometta ja muuta sienikasvustoa vastaan.

Kangas hylkii vettä, mutta markiisi on kuitenkin tarkoitettu aurinkosuojaksi, joten sulje se sa-
teella. Markiisi tulee sulkea myös tuulisella säällä. Yleisimmät vahingot markiiseille aiheutuvat 
sen ollessa auki kovalla tuulella.

Hengittävä
Tempotest-kangas on hengittävä, eikä estä ilman vaihtumista terassilla tai parvekkeella. Ilman 
läpäisyn ansiosta kangas kuivuu nopeasti ja pysyy pitkäikäisenä.

Painoteknisistä syistä johtuen kuvien väri esitteessä ei välttämättä vastaa todellisuutta.

Mittatilausmarkiisien kangaskuosit
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MARKIISIEN MITOITUS

Alla olevien taulukoiden vaihtoehdoista voidaan leveys valita tarkasti ilmoitettujen mittojen väliltä. 
Ulottumaa ei voi valita, vaan se määrittyy leveyden vaihteluvälin mukaan.

VAKIOMITAT 
Perusmarkiisi V-1300
(varastomallien tuotekoodit sivulla 11) ja
Puolikoteloitu V-3430

TARKAT MITAT 
Perusmarkiisi V-1300 ja
Puolikoteloitu V-3430

TARKAT MITAT 
Täyskoteloitu Evita V-6300

Markiisin leveys tarkoittaa markiisin kokonaisleveyttä päätymekanismeineen. Markiisin kankaan 
leveys on 11 cm kapeampi kuin koko markiisin leveys. Ulottuma on liepeen etäisyys seinästä.

Ulottuma

Leveys

 Leveys cm Ulottuma cm Kannakkeet

 295 200 2
 395 250 3
 450 300 4
 595 300 4

 Leveys cm Ulottuma cm Kannakkeet

 250-295 200 2
 300-395 250 3
 350-450 300 4
 500-595 300 4

 Leveys cm Ulottuma cm Kannakkeet

 350-500 300 2
 500-600 300 3
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HYVÄ TIETÄÄ ASENNUKSESTA

• Markiisin rungossa on muovikalvo, joka on tarkoitettu suojaamaan sitä ensiasennuksen ajan
• Pakkauksessa on markiisin koosta riippuen 2-4 kannatinta, joilla markiisi voidaan kiinnittää 

seinään tai kattoon
• Markiisin kaltevuus voidaan säätää asennusvaiheessa.
• Markiisin asennuskorkeus riippuu halutusta etureunan korkeudesta sekä markiisin kalte-

vuudesta. Pakkauksessa olevassa käyttöohjeessa neuvotaan kiinnikkeiden asennuskor-
keuden määrittäminen em. tekijöiden perusteella

• Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät markiisin pakkauksesta sekä www.pisla.fi/markiisit
• HUOM! Kaikki markiisin asennus- ja säätötoimet täytyy aina tehdä markiisi suljettuna ja 

nivelvarret kiinni-asentoon lukittuna (esim. remmillä tai lujalla nippusiteellä).

Kaltevuuden säätöKannakkeet Markiisin runko
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PISLA MARKIISIEN LISÄVARUSTEET

Markiisit avataan ja suljetaan kammella. Kammen pituus on 1,8 metriä. Markiisiin voidaan kui-
tenkin asentaa moottori joko tehtaalla tai jälkiasennuksena. Moottoria ohjataan joko kytkimellä 
tai kaukosäätimellä. Kaukosäätimiä on kahdenlaisia, 1-kanavainen yhden markiisin säätöön 
ja 5-kanavainen, jolla voidaan ohjata useampia markiiseja tai yhtä markiisia voidaan ohjata 
useammasta kaukosäätimestä.

Tuuli/aurinkosensori voidaan asentaa moottoroituun markiisiin, myös jälkiasennuksena. Jos 
tuuli/aurinkosensori halutaan asentaa markiisiin, jossa on katkaisimella varustettu moottori, tar-
vitaan  langaton vastaanotin. Kaukosäätimellä varustettu markiisin moottori toimii ilman erillistä 
vastaanotinta. 

Tuulisensori mittaa koko ajan tuulen voimakkuutta ja sulkee markiisin tuulen yltyessä. Kynnys-
arvo on säädettävissä. Aurinkosensori avaa markiisin valon määrän lisääntyessä ja sulkee sen 
valon vähetessä. Myös nämä kynnysarvot ovat säädettävät.

Lisäksi valikoimassa on myös tuulitukivarsi, jonka avulla markiisin etureuna voidaan kiinnittää 
maahan tai terassin pintaan. Tuulitukivarsi tukevoittaa markiisia kevyellä tuulella. Markiisi tulee 
sulkea hyvin tuulisella säällä. Yleisimmät vahingot markiiseille aiheutuvat sen ollessa auki ko-
valla tuulella. Myös kannakkeita on saatavana lisävarusteena.

Lisävarusteet lisäävät markiisin käyttömukavuutta merkittävästi.

Tärinäsensori sulkee markiisin, jos sille aiheutuu 
tai siihen kohdistuu tärinää. Tuote on uusi turval-
lisuutta ja helppokäyttöisyyttä lisäävä tuote tuuli/
aurinkosensorin rinnalle. Sensori mittaa tuulen 
vaikutusta markiisiin nopeuden sijaan ja suojaa 
siksi markiisia paremmin tuulelta. Markiisiin koh-
distuvaa tärinää, mihin tuulisensori ei vielä reagoi, 
voi syntyä esim. puuskittaisesta ja epäsäännölli-
sestä tuulesta. 

Uusi sensori tekee markiisin käytöstä entistä 
helpompaa, turvallisempaa ja vaivattomampaa. 
Tuotteen asennus on helppoa markiisin etulipan 
runkoon. Tuote on saatavilla kaikkiin moottorilla 
varustettuihin Pislan markiiseihin.

TÄRINÄSENSORI
MARKIISIN MOOTTORIIN
 
Tuotekoodi 66001280
Koko 15 x 5 x 3 cm
Väri valkoinen

KAMPI MARKIISIIN
 
Tuotekoodi 66001220
Koko 180 cm
Väri valkoinen
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AURINKO/TUULISENSORIN
LANGATON VASTAANOTIN
 
Tuotekoodi 66001300
Koko 18 x 18 x 5 cm
Väri valkoinen

AURINKO/TUULISENSORI
MARKIISIN MOOTTORIIN
 
Tuotekoodi 66001040
Koko 11,5 x 22 x 20 cm 
Väri valkoinen

1-kanavainen
Tuotekoodi 66001080

KAUKOSÄÄDIN 
MARKIISIN MOOTTORIIN
5-kanavainen
Tuotekoodi 66001060

MOOTTORI MARKIISIIN
 
Kaukosäätimellä
Tuotekoodi 66001000

Kytkimellä
Tuotekoodi 66001020

TUULITUKIVARSI
 
Tuotekoodi 66001200
Koko  146-250 cm
Materiaali RST / alumiini

KANNAKE MARKIISIIN
 
Tuotekoodi 66001320
Koko  40 mm
Materiaali teräs
Väri  valkoinen
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PERUSMARKIISI V-1300

Tyylikkäässä perusmallissa kangas rullaantuu kevyesti 
sisään ja ulos. Kiinni-asennossa kangasrulla jää näkyville 
sekä ylä- että alapuolelta.

Perusvarusteet
• 2-4 kpl katto-/seinäkannakkeita markiisin koosta riippuen
• Käsikäyttöinen mekanismi (kammen pituus 1,8 m)
• 20 cm korkea lippa (lipan muodot sivulla 4)

Tekniset tiedot:
• Vaijerikäyttöiset nivelvarret ovat kestävää ja kevyttä 

alumiinia.
• Runko on valmistettu 40x40 mm teräspalkista, mikä 

tekee asennuksesta helppoa. Myös kannakkeet ovat 
terästä.

• Markiisi voidaan säätää 5 - 45 asteen kaltevuuteen
• Mahdollista asentaa seinään tai kattoon
• Rungon väri valkoinen RAL 9010
• 
Vakiomallisto seuraavalla sivulla, kaikki kuosit ja koot myös 
sivuilla 5-6. Mittatilausmarkiisin kokotaulukko sivulla 6.

Valkoinen
RAL 9010
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PERUSMARKIISIN VARASTOMALLIT

Varastomalleina on kaksi tyylikästä kuosia kahdessa koossa. Tummanharmaa markiisi on 
suoralla etulipalla ja harmaaraidallisessa markiisissa etulippa on aaltoileva. Mekanismi on 
molemmissa malleissa valkoinen V-1300.

MARKIISI V-1300
TUMMANHARMAA
 
Tuotekoodi 66000340
Koko  2,95 x 2 m / lippa 0
Väri tummanharmaa

Tuotekoodi 66000360
Koko  4,5 x 3 m / lippa 0
Väri tummanharmaa

MARKIISI V-1300
HARMAA/RAITA
 
Tuotekoodi 66000280
Koko  2,95 x 2 m / lippa 1M
Väri harmaa/raita

Tuotekoodi 66000300
Koko  4,5 x 3 m / lippa 1M
Väri harmaa/raita

+!4;>@75"EIDEEI!

+!4;>@75"EIDEFF!

+!4;>@75"EFDHEI!

+!4;>@75"EFDHFF!
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PUOLIKOTELOITU MARKIISI V-3430

Puolikoteloidussa mallissa käytettävyys on todella hyvä. 
Kangasrulla jää kiinni-asennossa yläpuolelta säältä 
suojaan. Rullan alapuoli on avoin.

Perusvarusteet
• 2-4 kpl katto-/seinäkannakkeita markiisin koosta riippuen
• Käsikäyttöinen mekanismi (kammen pituus 1,8 m)
• 20 cm korkea lippa (lipan muodot sivulla 4)

Tekniset tiedot:
• Vaijerikäyttöiset nivelvarret ovat kestävää ja kevyttä 

alumiinia.
• Runko on valmistettu 40x40 mm teräspalkista, mikä 

tekee asennuksesta helppoa. Myös kannakkeet ovat 
terästä.

• Markiisi voidaan säätää 5 - 40 asteen kaltevuuteen
• Mahdollista asentaa seinään tai kattoon
• Rungon värivaihtohdot valkoinen RAL 9010 tai harmaa 

RAL 9006

Kaikki kuosit ja koot myös sivuilla 5-6. Mittatilausmarkiisin 
kokotaulukko sivulla 6.
• 
 

Valkoinen 
RAL 9010

Harmaa 
RAL 9006
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Valkoinen 
RAL 9010

Harmaa 
RAL 9006

TÄYSKOTELOITU MARKIISI EVITA V-6300

Täyskoteloidussa Evita -markiisissa on moderni ja minimalisti-
nen muotoilu. Se on täydellinen suoja terasseille.  Suljettaessa 
etuosa peittää kankaan, nivelvarret ja mekanismin komponen-
tit kasetin sisään suojaten niitä sääolosuhteilta kuten sateelta 
ja lumelta, mikä pidentää markiisin kestoa.

Kasetin sisällä on PVC-profiili, joka suojaa kangasta hiertymil-
tä avattaessa ja suljettaessa.

Perusvarusteet
• 2-3 kpl katto-/seinäkannakkeita markiisin koosta riippuen
• Käsikäyttöinen mekanismi (kammen pituus 1,8 m)
• 25 cm korkea lippa (lipan muodot sivulla 4)

Tekniset tiedot:
• Vaijerikäyttöiset nivelvarret ovat kestävää ja kevyttä 

alumiinia.
• Markiisi voidaan säätää 5 - 70 asteen kaltevuuteen
• Mahdollista asentaa seinään ja kattoon
• Rungon värivaihtoehdot valkoinen RAL 9010 tai harmaa 

RAL 9006
• 
Kaikki kuosit ja koot myös sivuilla 5-6. Mittatilausmarkiisin 
kokotaulukko sivulla 6.
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Seinäasennus
Min. 5° Max. 70°

Min. 5° Max. 70°
Kattoasennus

Uutuus!
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Valkoinen
RAL 9010

Harmaa 
RAL 9006

SIVUMARKIISI V-1800

Sivumarkiisi on erinomainen ja yksinkertainen ratkaisu rivi- ja omakotitalojen terasseille ja ulkoti-
loihin, joissa kaivataan yksityisyyden suojaa.

Sivumarkiisi soveltuu myös mm. ravintoloiden terasseille, myymälöiden ulkomyyntipisteisteisiin, 
messuille ja muihin tapahtumiin, sillä sen saa asennettua helposti mille tahansa alustalle.

Sivumarkiisilla saa helposti ja nopeasti suojatun ja rajatun alueen. Sillä saa luotua yksityisen, 
katseilta suojatun tilan. Lisäksi sivumarkiisi antaa kohtalaisella tuulella tuulensuojan.

Sivumarkiisi on erittäin helppokäyttöinen ja sen rakenne huolellisesti suunniteltu. Sisäänraken-
nettu jousi pitää kankaassa tasaisen kiristyksen, jolloin markiisi pysyy suorassa ja siistin nä-
köisenä. Markiisin avaaminen ja sulkeminen on vaivatonta – avattaessa vedetään vain markiisi 
rullalta ja kiinnitetään se vastakappaleeseen, suljettaessa päinvastoin.

Sivumarkiisissa on kaksi kangasvaihtoehtoa. Läpivärjätty, UV- ja homesuojattu akryylikangas 
on peittävä, läpinäkymätön kangas. Kankaassa DupontTM Teflon -pinnoite, jonka ansiosta lika 
irtoaa markiisista helposti ja kangas kestää aurinkoa haalistumatta. Kankaan 
paino on 300 g/m2. Akryylikankaisen markiisin runkovärit ovat 
valkoinen RAL 9010 tai harmaa RAL 9006.

Verkkomainen polyesterikangas Screen on aavistuksen 
läpinäkyvä. Kankaan läheltä katsottaessa kankaan läpi 
näkee maiseman, mutta etäämmältä katsottaessa ei juu-
rikaan näy läpi. Kankaalla on hyvät auringonsuojaominai-
suudet ja se on helppo pitää puhtaana. Screen-kankaisen 
markiisin runkoväri on harmaa RAL 9006.
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SIVUMARKIISI
VALKOINEN/HARMAA
 
Tuotekoodi 66000600
Koko  1,2 x 3 m
Kangas akryyli / harmaa
Runko  teräs / RAL 9010 valkoinen

Tuotekoodi 66000620
Koko  1,8 x 3 m
Kangas akryyli / harmaa
Runko  teräs / RAL 9010 valkoinen

SIVUMARKIISI
HARMAA/HARMAA
 
Tuotekoodi 66000640
Koko  1,2 x 3 m
Kangas akryyli / harmaa
Runko  teräs / RAL 9006 harmaa

Tuotekoodi 66000680
Koko  1,8 x 3 m
Kangas akryyli / harmaa
Runko  teräs / RAL 9006 harmaa

SIVUMARKIISI SCREEN
HARMAA/HARMAA
Tuotekoodi 66000700
Koko  1,2 x 3 m
Kangas polyesteri / harmaa
Runko  teräs / RAL 9006 harmaa

Tuotekoodi 66000720
Koko  1,8 x 3 m
Kangas polyesteri / harmaa
Runko  teräs / RAL 9006 harmaa



Pisla viimeistelee kotisi.

10004040

2019/02

+!4;>@75"EFEIHF!

PISLA OY   |   Teollisuustie 6-8 44500 Viitasaari   |   Puh. 010 843 210   |   etunimi.sukunimi@pisla.fi  |  www.pisla.fi


