KOTI & KIINTEISTÖ

Rullma Kaihdin: aurinkosuojaratkaisut
suunnittelusta asennukseen
Vaasassa sijaitseva aurinkosuojalaitteiden erikoisliike Rullma Kaihdin
on toiminut alalla jo vuodesta 1978, ja sen asiakaskunta muodostuu
yksityisistä, yrityksistä,
rakennusliikkeistä sekä
julkisyhteisöistä. Aurinkosuojalaitteet suunnitellaan ja asennetaan
yksilöllisesti asiakkaan
tarpeiden ja käyttökohteen mukaan.
Rullma Kaihdinta on luotsannut vuodesta 1988 Arto
Harju, ja tänä vuonna yrityksen osti hänen poikansa
Sami, joka on ollut yrityksen toiminnassa mukana
vuodesta 2004. Sami Harju
jatkaa yrittäjänä kolmannessa sukupolvessa. Arto Harju
työskentelee kuitenkin edelleen poikansa johtamassa
yrityksessä. Rullma Kaihdin
on uudistanut verkkosivunsa ja satsannut myös näkyvyyteen entistä enemmän.
Myös tuotevalikoima on
kasvanut ja uusia tuotteita
on tullut myyntiin.
– Uutena tuotteena meillä
on Cit i Lä® terassiseinäke, joka toimii kestävänä ja
tehokkaana tuulensuojana
esim. terasseilla, parvekkeilla, grillikatoksilla. Alempi
lasi on kiinteä ja ylempi lasi

SOLAMAGIC® säteilylämmittimillä on markkinoiden pisin takuu, peräti 5 vuotta. Kattavasta valikoimasta löytyy mm kaukosäätimellä tai älypuhelimella portaattomasti ohjattavia malleja.
on portaattomasti ylös ja alas
liukuva, Arto Harju kertoo.

Palvelua ja
asiantuntemusta
Rullma Kaihtimen kattavasta
valikoimasta löytyvät aurinkosuojaratkaisut kaikenlaisiin kohteisiin, niin pieniin
kuin suuriinkin. Avaimet
käteen palvelua kysytään erikoisliikkeestä hyvin usein.
– Myymälämme aurinkosuojalaitevalikoimassa ovat
mm. markiisit, säle- ja screenkaihtimet sekä lamelli-,
rulla- ja pimennysverhot.
Valikoimaan kuuluvat myös
rulla-, taite- ja paljeovet, verhokiskot, verhotangot sekä
Solamagic® terassilämmittimet. Käymme asiakkaan
luona tutustumassa mikä
ratkaisu hänen kohteeseen

olisi paras ja teemme samalla mittauksen. Sesongista
ja tilatusta tuotemäärästä
riippuen on mittatilaustuotteiden toimitusaika viikosta
kolmeen. Useimmiten hoidamme myös asennuksen.

Nykyaikaiset
auringonsuojaratkaisut
Helteiset kesät ovat monessa
kiinteistössä ongelma, kun
aurinko paahtaa ja tarvitaan
suojaa auringolta. Rullaverhot ja sälekaihtimet ovat
tunnettuja tapoja suojata kodin eri tiloja auringon paahteelta. Mitä muita aurinkosuojaratkaisuja ikkunoissa
voidaan käyttää?
– Hyvän ratkaisun tarjoavat esim. screenkaihtimet ja
-verhot, joita voidaan asen-

Cit i Lä® kaide/tuulisuoja on uusi mullistava tuote markkinoillamme. Korkeaa laatua kuvastaa että kiinnikkeet on tehty ruostumattomasta teräksestä.
taa sekä ikkunan ulko- että
sisäpuolelle. Rullautuvia
screenkaihtimia voidaan
käyttää myös lasitetuilla terasseilla ja parvekkeilla sekä
isommissakin ikkunoissa,
niin kotona kuin vaikka julkisissa rakennuksissa.
Screenkaihtimet ja -verhot
estävät tehokkaasti auringon
kuumuuden leviämisen sisätiloihin, ja niiden kankaiden
etuna myös on se, että niistä näkee ulos läpi, mutta ne
toimivat näkösuojana sisäänpäin, Harju sanoo.

Kestävät markiisit
ja ulkopuoliset
screenkaihtimet
lämmönhallintaan.
Tänä päivänä terasseja rakennetaan runsaasti omakotitaloihin, ja uusissa omakotitaloissa on myös isoja

ikkunoita etelän puolella.
Terassimarkiisien kysyntä
on kasvanut koko ajan, ja ne
valmistetaan mittojen mukaan. Markiisikankaat ovat
valmistettu jo kuituvaiheessa massavärjätystä langasta.
Kuituvärjäys tarkoittaa sitä
että väri on laitettu mukaan
jo ennen langan keräystä
ja näin saadaan kokonaan
läpivärjätty lanka. Kangas
viimestellään laadukkaalla
nanoteknologiaa hyväksikäyttävällä pintakäsittelyllä
joka takaa kankaalle likaa
ja hometta hylkivän teflonpinnan tehden markiisikankaasta lähes itsepuhdistuvan. Käsikäyttöisen markiisin vaihtoehtona voi hankkia
automatiikalla ja kaukosäätimellä varustetun. Automatiikka on suht edullinenkin
lisävaruste.
– Aurinko- ja tuuliauto-

matiikalla varustettu markiisi huolehtii suojauksesta
myös silloin kun kotona ei
olla. Tuuliautomatiikka sulkee markiisin automaattisesti kovalla tuulella. On hyvä
muistaa, että aurinkosuojalaitteilla, kuten markiiseillakin, estetään tehokkaasti
auringonlämmön pääsy sisätiloihin, joten tiloja ei tarvitse viilentää koneellisesti niin
paljon. Etenkin kesäaikana
säästyy jäähdytysenergiaa,
Arto Harju toteaa.
Lisä- ja yhteystiedot:
Rullma Kaihdin
Rauhankatu 32
65100 Vaasa
Puh. (06) 3173 908
Sami Harju 0500 977 957
Arto Harju 050 514 2928
Hans Myntti 050 586 4770
info@rullma.fi
www.rullma.fi

Cit i Lä® -tuulisuoja joka on omalla tasollaan!
Ulkopuolinen ZIP screen on markiisin ohella erittäin tehokas tapa torjua
auringon kuumuutta.

Kaksilasinen seinäke. Suurin yksittäinen leveys 220 cm. Kiinteä alempi lasi.
Ylempi lasi portaattomasti ylös ja alas liukuva. Ruotsalainen laatutuote!
Lisätiedot: rullma.fi ja myymälä
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