Vesivekkattokulkutiet ja -tikkaat
Talon omistajan on lain mukaan järjestettävä turvallinen kulkutie katolle ja katolla huollettaville kohteille.
Vesivekin tikkailla ja kattoturvatuotteilla varmistat, että esimerkiksi nuohooja voi hoitaa työnsä
huoleti – ja pääset tarvittaessa itsekin turvallisesti tarkistamaan katon kunnon.

1. Seinätikkaat eli talotikkaat

Seinätikkaat suositellaan asennettavaksi päätyräystäälle. Jos tikas asennetaan sivuräystäälle, kannattaa
se suojata molemmin puolin lumiesteillä.
Valikoimassa myös: laukaistavat tikkaat, pelastautumistikkaat, lukittavat liukutikkaat sekä kyljittäin seinään kiinnitettävät sivutikkaat.
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2 . Lapetikkaat eli kattotikkaat

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

3. Kattosillat

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

4. Kattoportaat

Loivilla katoilla voidaan käyttää kattotikkaiden asemesta kattoportaita. Niitä pitkin voi turvallisesti kulkea
pystyasennossa.

Vesivek on sadevesi- ja kattoturvatuotteissa ollut edelläkävijä jo 1980-luvulta. Sen nimi on aina merkinnyt korkeaa laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Olemme ainoa toimija, jolla on koko palveluketju
tuotannosta myyntiin ja asennukseen omissa käsissä. Tämän ansiosta saamme tuotekehitykseemme
jatkuvasti arvokasta informaatiota asiakkailta ja kentältä. Meillä myyjät tietävät millaisia tuotteita
myyvät, ja asentajat tuntevat asentamansa materiaalit. Näin sinä voit olla varma, että saat juuri sinun
kotiisi parhaiten sopivat tuotteet, jotka on kehitetty kestämään suomalaiset sääolosuhteet.
Sadevesijärjestelmät kouruineen ja syöksyineen ovat Vesivekin
perinteisimpiä menestystuotteita. Valikoimaan kuuluvat myös
markkinoiden tasokkaimmat kattoturvatuotteet: tikkaat, katon
kulkutiet, lumiesteet ja hätäpoistumistiet – nekin pitkäjänteisen
oman tutkimus- ja kehitystyön tuloksia. Kaikki Vesivekin tuotteet
valmistetaan omalla tehtaalla Orimattilassa.
Vesivek-tuotteet saat aina valmiiksi asennettuna. Pakettiin kuuluvat tuotteiden lisäksi suunnittelu, laatuvarmistettu asennus ja
takuu. Markkinoiden kestävimmät tuotteet tulevat pitkällä tähtäimellä myös kustannustehokkaimmiksi. Uudisrakentajana kannattaa kysyä asiantuntijamme apua jo talon piirustusvaiheessa!

Tuotteet asennettuina, omalta tehtaalta
Vesivek-tuotteita asennetaan noin 15 000 rakennukseen vuosittain.
Ne tulevat suoraan omalta tehtaalta, joten et maksa välikäsille.
· Alan ensimmäinen sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu.
· Nopeat toimitusajat ja tasainen laatu robotisoidun tuotannon
ansiosta.
· Patentoidut kannakkeet markkinoiden ylivoimaisesti
kestävimmät.
· Markkinoiden ainoat raidattomat ja saumattomat alumiinikourut.
· Ei alihankintaa, ei kompromisseja – laatu edellä.

Soita 019 425 2235 vesivek.fi
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