
Luja-Laurin ominaisuudet 
• Sopii etenkin loiviin kohteisiin, jopa 1:9 kattokaltevuuteen 

saakka
• Värivaihtoehtoina musta, tummanharmaa, tummanruskea, 

havunvihreä ja punainen
• Helppo huoltaa ja pitää kunnossa muotonsa ja materiaa-

linsa ansiosta
• Kestää aikaa ja sääolosuhteita
• Näyttävä ja teknisesti laadukas lukkosaumakate

Oma toimitusketju takaa laadun
• Luja-Laurin raaka-aineena SSAB:n laadukas teräs
• Profilointi Vesivekin omassa kattoprofiilitehtaassa 

Pirkkalassa
• Alan ensimmäinen sertifioitu asennus omalla paikallisella 

asennustiimillä

Turvallinen, kotimainen ja ekologinen valinta
• Teräkselle 50 vuoden puhkiruostumattomuustakuu
• Pinnoitteelle 20 vuoden takuu
• Asennukselle 5 vuoden takuu
• Yli 25 000 kattoremontin kokemus
• Tuotanto ja asennus kestävän kehityksen periaatteita 

noudattaen

Luja-Lauri on tavallista jäykempi, lukitukseltaan varmempi ja asennukseltaan laadukkaampi 
ratkaisu. Pellin koneellisesti tehtävät taittoratkaisut räystäällä takaavat kauniin ja varmatoimisen 

lopputuloksen. Luja-Lauria käytetään paljon myös suojelukohteissa.

Tyylikäs Luja-Lauri 
on lukkosaumakattojen eliittiä



• Vesivek on ainoa alan yritys, jolla on koko tuotekehitys, 
tuotanto- ja palveluketju omissa käsissään.

• Paikallinen, oma asennustiimi rakentaa katon säältä 
suojaan 1 päivässä.

• Tehokas ja turvallinen nosturiavusteinen telineasennus.
• Laadukkaat sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

suoraan omalta Orimattilan tehtaalta.
• Käyttämämme tuplatuuletusrakenne takaa rakenteen 

tuulettuvuuden. 
• Tuomme materiaalit tullessamme, ja viemme jätteet 

mennessämme, pihasi ei toimi varastona. Purkujätteestä 
kierrätämme yli 95 %.

Sertifioitu asennus takaa laadukkaan lopputuloksen
Vesivek-tuplatuuletusrakenne

Uusi kate

Ruoteet

Harjatuuletus

Tuuletuslaudat

Aluskate

Aluskatteen korokelauta

Talon runkorakenne

Tarvittaessa 
lisätuuletus Vesivek-tuplatuuletusrakenne

Parhaat raaka-aineet
Käytämme parasta, SSAB MattaNova -pinnoitteella viimeisteltyä terästä. SSAB:llä lähes 40 vuoden kokemus pohjoisten 

sääolojen katoista. MattaNova-pinnoitetut katot 100 % kierrätettäviä ja siksi myös ekologinen valinta.

Yläpuolella pohjamaali ja pintakerros, 
joka on polyesteripohjaista maalia

Sinkkikerrosten päällä passivointikerros, 
joka mahdollistaa sinkin maalaamisen

Teräslevyn molemmin puolin sinkkiker-
rokset suojaamassa korroosiolta

Alapuolella pohjamaali ja suojalakka 
suojaamassa naarmuuntumiselta

Pintakerroksessa on 
partikkeleita, jotka lisäävät 
kestävyyttä naarmuuntumista 
vastaan ja varmistavat värin 
säilymisen

0,6 mm paksuinen 
teräslevy

SSAB MattaNova
pinnoite

Soita 019 425 2235   vesivek.fi
PAIKALLISET 

POJAT!

Profiilit suunnitellaan ja tehdään Pirkkalassa mittojen mukaan ja räätälöidään asiakkaan katolle sopiviksi. 
Oma asennus ja edistyksellinen profiilituotantolinja takaavat täsmälliset toimitukset sekä laaduntarkkailun 
palveluketjun jokaisessa vaiheessa. Sekä valmistusmenetelmä että peltimateriaalit ovat CE-hyväksyttyjä. 
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Limitys

Värimallit ovat suuntaa-antavia, voivat vaihdella painoteknisistä syistä.

Luja-Laurin profiili ja värit

Tummanharmaa 
RR23

Havunvihreä 
RR11

Tummanruskea
RR32

Punainen
RR29

Musta
RR33


