
Talon omistajan on lain mukaan järjestettävä turvallinen kulkutie katolle ja katolla huol-
lettaville kohteille. Vesivekin tikkailla ja kattoturvatuotteilla varmistat, että nuohooja ja 
antenniasentaja voivat hoitaa työnsä huoleti – ja pääset tarvittaessa itsekin turvallisesti 
pudottamaan lumia. 

Kattokulkutiet ja tikkaat 

Kattokulkutiet
Katolla on oltava turvallinen kulku  
seinätikkailta tai kattoluukulta savu- 
piipulle ja ilmanvaihtolaitteille. 

1.   Lapetikkaat eli kattotikkaat

Kattotikkaat asennetaan lappeelta  
harjaa kohti suuntautuvaan liikkumi-
seen. Vesivekin kattotikkaat täyttävät 
luokan 2 turvavaatimukset ja niitä 
voidaan käyttää myös turvaköyden 
kiinnityspisteenä. 

2.   Kattoportaat

Loivilla katoilla voidaan käyttää katto-
tikkaiden asemesta kattoportaita. Niitä 
pitkin voi turvallisesti kulkea pysty- 
asennossa.

3.   Kattosillat 

Kattosilta turvaa liikkumisen katolla 
poikittaissuunnassa. 350 mm leveyden 
ansiosta sillalla on varma askeltaa. Luo-
kan 2 mukaista kattosiltaa voit käyttää 
myös turvaköyden kiinnityspisteenä.

Seinätikkaat: Kulkutie Katolle
 • Ylivoimainen korroosiosuoja
 • Saatavana myös lukittavana  

 liukutikkaana 
 • Saatavana myös kyljittäin seinään  

 kiinnitettävänä sivutikkaana
 • Valikoimassa myös laukaistavat  

 tikkaat ja pelastautumistikkaat

”Ei taivu,  
ei taitu!”

Maailmanmestarikaan ei saa  
Arvon kannaketta taipumaan.

Matias Kulmala, penkkipunnerruksen  
maailmanmestari 2016 



Vesivek on sadevesi- ja kattoturvatuotteissa ollut edelläkävijä jo 1980-luvulta. Sen nimi on aina 
merkinnyt korkeaa laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta.

Sadevesijärjestelmät kouruineen ja torvineen ovat  
Vesivekin perinteisimpiä menestystuotteita. Valikoimaan 
kuuluvat myös markkinoiden tasokkaimmat kattoturva-
tuotteet: tikkaat, katon kulkutiet, lumiesteet ja hätäpois-
tumistiet – nekin pitkäjänteisen oman tutkimus- ja kehi-
tystyön tuloksia. Kaikki Vesivekin tuotteet valmistetaan 
omalla tehtaalla Orimattilassa. 
Vesivek-tuotteet saat aina valmiiksi asennettuna. Paket-
tiin kuuluvat tuotteiden lisäksi suunnittelu, laatuvarmistet-
tu asennus ja takuu. Markkinoiden kestävimmät tuotteet 
ovat pitkällä tähtäimellä myös edullisia. Kysy asiantunti-
jamme apua  jo talosi piirustusvaiheessa!

 
Tuotteet asennettuina,  
suoraan omalta tehtaalta
Tuotantomme on vuosikymmeniä kestäneen, jatkuvan  
kehitystyön tulosta. Vesivek-tuotteita asennetaan  
noin 15 000 rakennukseen vuosittain.

 • Sertifioitu asennus kaikille tuotteille
 • Nopeat toimitusajat robotisoidun tuotannon ansiosta
 • Patentoidut kannakkeet markkinoiden ylivoimaisesti  

 kestävimmät
 • Markkinoiden ainoat alumiiniset, ruostumattomat kourut
 • Ei alihankintaa, ei kompromisseja – laatu edellä.

Laatua ja turvallisuutta!

Soita 019 425 2235 
vesivek.fi


