
Arvo kestää vuosikymmenestä toiseen
Sadevesijärjestelmän tehtävä on johtaa katolle satava vesi pois talon läheisyydestä, jotta kotisi rakenteet 

säilyvät kuivina ja terveinä.Turvallisin, kestävin ja tyylikkäin valinta sadevesijärjestelmäksi on Vesivekin Arvo. 
Se on monesta syystä ylivoimainen. 

Arvo ei raidoitu!
Ulospäin kaartuva päärme estää likaisen veden valumisen rännin laitaa 
pitkin. Näin rumentavia raitoja ei pääse muodostumaan. 

60 vuoden puhkiruostumattomuustakuu.
Arvo on valmistettu polttomaalatusta alumiinista, joten se ei ruostu 
kuten teräksestä valmistetut kourut. Polttomaalauksessa maalikerros 
kiinnittyy pysyvästi, kestäen erinomaisesti sään ja lämpötilan vaihtelut. 

Patentoidut kannakkeet kestävät suomalaiset lumiolosuhteet.
Arvon ultrakovasta teräksestä valmistetut ulkopuoliset kannakkeet ovat 
huomattavasti lujemmat kuin tavalliset, lattaraudasta tehdyt kannakkeet. 
Ne ylittävät reilusti kestävyysnormit täyttäen jopa SFS-EN 1462 raskaan 
kestävyysluokan vaatimukset. 

Syvä, puolipyöreä profiili maksimoi veden virtauksen.
Suuretkaan sademäärät eivät tulvi rännin laitojen yli. Ja mitä voimak-
kaampi on veden virtaus, sitä vähäisempää on roskien ja tukoksien 
kertyminen. 

Sileät, viimeistellyt mutkat.
Arvon syöksytorvien mutkat ovat sileät, mikä on paitsi esteettinen myös 
veden virtausta edistävä tekijä. Sileisiin mutkiin ei kerry roskia ja lehtiä. 

Sertifioidulla asennuksella 5 vuoden takuu.
Arvo-sadevesijärjestelmän asentavat aina omat, paikalliset asentajam-
me, joiden työlle myönnämme viiden vuoden asennustakuun. 

Ei vuotoja! Suoraan autosta mittatilaustyönä.
Arvo-kouru tehdään aina paikan päällä räystään mittojen mukaiseksi, 
jotta vältytään vuotavilta ränninjatkeilta. Arvon rakenne asettaa kouru-
koneelle erityisvaatimukset, jotka vain Vesivekin kourukoneet täyttävät

 
 

  
TAMK:n opiskelijat tutkivat, miten 
Arvo-kouru käyttäytyy suhteessa 
tavalliseen ränniin, kun simuloitiin 
tyypillisiä sadepäiviä. Katso video:
vesivek.fi/tuote/vesivek-arvo/

Raidoittuminen on yhtä lailla tummien rännien ongelma. 
Arvoa saa mustan ja valkoisen lisäksi tummanharmaana 
ja ruskeana.



Vesivek on sadevesi- ja kattoturvatuotteissa ollut edelläkävijä jo 1980-luvulta. Sen nimi on aina mer-
kinnyt 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 kuu-
luvat tuotteiden lisäksi suunnittelu, laatuvarmistettu asennus ja 
takuu. Markkinoiden kestävimmät tuotteet tulevat pitkällä tähtäi-
mellä myös kustannustehokkaimmiksi. Uudisrakentajana kan-
nattaa 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 alumiini-  

kourut.
· Ei alihankintaa, ei kompromisseja – laatu edellä.

Soita 019 425 2235   vesivek.fi PAIKALLISET 
POJAT!


