
Suora-Seppo
Suomalaista laatua 

Huoleton ratkaisu
Vesivek tarjoaa kattoprofiilit kaikkiin tarpeisiin ja makuihin. Oma tuotanto  
laadukkaista materiaaleista takaa korkealuokkaisen lopputuloksen.

 • Valmistetaan Vesivekin omassa kattoprofiilitehtaassa Pirkkalassa
 • Korkealuokkainen ja nykyaikainen tuotantolinja
 • Valmistusmenetelmä ja peltimateriaalit CE-hyväksyttyjä
 • Helppo huoltaa ja pitää kunnossa muotonsa ja materiaalinsa ansiosta
 • Kestää aikaa ja sääolosuhteita

Turvallinen valinta
Vesivekin tuotteet takaavat mielenrauhasi. Annamme niin materiaaleille 
kuin asennuksellekin pitkän takuun. Huomioimme myös ympäristöasiat, 
ja siksi SSAB MattaNova-pinnoitetut katot ovat kierrätettäviä.

 • SSAB:llä lähes 40 vuoden kokemus pohjoisten sääolojen katoista
 • MattaNova-pinnoitetut katot 100 % kierrätettäviä
 • Päällemaalattava pinnoite
 • Teräkselle 30 vuoden takuu
 • Pinnoitteelle 20 vuoden takuu
 • Asennukselle 5 vuoden takuu

Teknistä ylivoimaa
Laadukas pinnoite on kestävän katon tae. Siksi käytämme  
parasta, SSAB MattaNova -pinnoitteella viimeisteltyä terästä. 

 • 0,5 tai 0,6 mm paksuinen teräslevy
 • Teräslevyn molemmin puolin sinkkikerrokset suojaamassa  

 korroosiolta
 • Sinkkikerrosten päällä passivointikerros, joka mahdollistaa  

 sinkin maalaamisen
 • Alapuolella pohjamaali ja suojalakka suojaamassa naarmuuntumiselta
 • Yläpuolella pohjamaali ja pintakerros, joka on polyesteripohjaista maalia
 • Pintakerroksessa on partikkeleita, jotka lisäävät kestävyyttä  

 naarmuuntumista vastaan ja varmistavat värin säilymisen

Vesivekin Suora-Seppo on nimensä mukaisesti suora kattoprofiili. Se on suunniteltu erityisesti 
loivakattoisiin omakotitaloihin, joiden kattokaltevuus on 1:7 tai jyrkempi. Suora-Seppo sopii 
erinomaisesti myös halleihin ja teolliseen rakentamiseen, ja on lisäksi saatavana seinäprofiilina. 
Suora-Seppo on yhtää aikaa moderni ja ajaton. Valittavana on seitsemän värivaihtoehtoa: ruskea, 
musta, valkoinen, harmaa, tiilinpunainen, tummanpunainen sekä havunvihreä.



Vesivek on varma kotimainen valinta. Olemme Suomen ainoa kattoja 
ja kattotuotteita valmistava ja asentava yritys, jolla on koko tuote- 
kehitys, tuotanto- ja palveluketju omissa käsissään.

Paikalliset pojat asentaa
Meillä on tuotteet ja asentajat samaa maata: huippulaatua.  
Tuotteet tulevat Pirkkalasta ja asentajat sinun ”kotikyliltäsi”,  
lähimmästä Vesivekin toimipisteestä.

 • Katto säältä suojaan 1 päivässä
 • Koko kattoremontti valmiiksi 2 päivässä
 • Tehokas ja turvallinen nosturiavusteinen telineasennus
 • Yli 20 000 kattoremontin kokemus
 • Jopa 97 % asiakkaistamme suosittelee meitä!

25 vuoden kokemus tuo varmuuden
Teemme kattoremontteja eri puolilla Suomea vuoden ympäri.  
Toimimme aina omalla, paikallisella asennusporukallamme ilman 
alihankkijoita. Saat kaiken tarvittavan kätevänä kokonaispakettina: 
kattopellit ja -tiilet, sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet ja muut 
katon oheistuotteet sekä asennuksen.

Oma tuotanto varmistaa laadun
Oman tuotantomme ansiosta voimme tarjota laadukkaat tuotteet, 
nopeat toimitukset ja aina mittojen mukaan räätälöidyt ratkaisut.

 
Vastaamme kuljetuksista ja purkujätteistä
Tuomme materiaalit kohteeseen tullessamme, joten sinun ei tarvitse 
katsella kattopeltejä pihanurmellasi. Lisäksi huolehdimme purkujät-
teiden pois viemisestä ja lajittelusta (97 %). Esimerkiksi puujätteistä 
teemme haketta, jota käytämme tehtaamme lämmittämiseen.

Meidän katon alla on hyvä olla

Soita 019 425 2235
vesivek.fi

PAIKALLISET 
POJAT!


