
Aidosti kotimainen!

Vesivekin uutuus, Helmi-tikasTM on kokonaisvaltaisesti vertailtuna markkinoiden paras. Laadukas tikas on 
monen osatekijän summa, tuotteessa on huomioitava sen turvallisuus, kestävyys, asennettavuus, esteettisyys 
sekä käyttömukavuus. Vesivekin tuotekehityksessä on suunniteltu optimaalinen kokonaisratkaisu kaikille 
näille osatekijöille. 

Vesivekin Helmi-tikkaanTM edut:
• Askelmien pienet kohoumat lisäävät kitkaa ja tarjoavat 

kiivetessä tukevan ja turvallisen otteen.

• Kohoumat ovat käsille ja jaloille miellyttävämmät kuin 
teräväreunaiset karhennukset, joten kiipeäminen onnistuu 
ilman käsineitäkin.  

• Koska kitkaa ja pitoa ei ole aikaansaatu karhentamalla 
askelmia rei’ityksellä, puolien sisään ei pääse epäpuhtauksia > 
pidentää huomattavasti tikkaiden käyttöikää.

• Rei’itykset myös lisäävät korroosiolle alttiita leikkauspintoja, 
Helmi-tikkaassa ei ole tätä ongelmaa.

• Voidaan käyttää sekä seinä- että lapetikkaana.

• Puolan epäsymmetrinen muoto maksimoi askelman pinta-alan 
sekä seinä- että lapetikkaana > tukeva ja turvallinen jalan alla.

• Epäsymmetrisyys estää käyttäjälle vaarallisen puolan 
pyörähtämisen. Pyörivä puola tikkaassa tarkoittaa 
heikentynyttä lujuutta ja on ehdottoman vaarallinen. 

• Nopea asennus kierteytetyn johdelaipan ansiosta.

• Muotoilultaan tyylikäs ja moderni tikas.

• Valmistusmenetelmälle on haettu patenttia nro 20161798.2

  Helmi-tikasTM

Pitävä kengille ja miellyttävä käsille

UUTUUS!



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 kattotur-
vatuotteet 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.
· · Ei alihankintaa, ei kompromisseja – laatu edellä.

Soita 019 425 2235 
vesivek.fi

Yksi vastuutaho merkitsee asiakkaalle turvallisuutta ja helppoutta, kun koko toimitus tuotekehityksestä val-
mistukseen ja asennukseen on yksissä käsissä. Vesivek on sadevesi- ja kattoturvatuotteissa ollut edelläkävijä 
jo 1980-luvulta. Sen nimi on aina merkinnyt korkeaa laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Näin sinä voit olla 

varma, että saat juuri sinun kotiisi parhaiten sopivat tuotteet, jotka on kehitetty kestämään suomalaiset sääolo-
suhteet. Vesivekin tuotteille on myönnetty Avainlipputunnus merkkinä kotimaisesta työstä.  

Yksi vastuutaho


