
Vesivek-lumiesteet
Katolta putoava lumi ja jää on iso turvallisuusriski talvisin joka puolella Suomea.  

Siksi katolla tarvitaan lumiesteet vähintäänkin sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdilla. 
Muista suojata myös lasten leikkialueet sekä autojen ja muiden kulkuneuvojen parkkipaikat.

Putkilumieste
Loivalle katolle matalaan rakennukseen voi soveltua kahdesta soikeak-
si puristetusta putkesta tehty lumieste. Jos lape on pitkä tai jyrkkä, lu-
miesteitä on laitettava kahteen tai useampaan riviin. 

Pyry-lumieste
V-muotoiseen profiiliin taivutettu Pyry-lumieste on kestävä ja tyylikäs 
vaihtoehto 1-2 kerroksisiin rakennuksiin. Sen tylpätty kärki sekä kouk-
kumaiset käänteet pysäyttävät lumen tehokkaasti. Vahva rakenne sekä 
materiaalina käytetty suurlujuusteräs estävät päätyjen taipuilemisen. 
Pyry-lumieste on maalattu kauttaaltaan, mikä tekee siitä erityisen kor-
roosionkestävän. Lumiestettä on saatavana kaikissa värisävyissä.

  
Varma – lumiesteiden kuningas
Varma-ritilälumieste on vahvuudeltaan ja lumenpysäytyskyvyltään ensi-
luokkainen. Varman alareunan uritukset estävät jäälauttojen putoamisen 
lumiesteen ali. Varma voidaan asentaa aivan räystään reunalle, jolloin 
myöskään lumiesteen etupuolelle ei jää raskaita lumikuormia. Varmassa 
on pulverimaalattu, kestävä pinnoite ja sitä saa kaikissa värisävyissä. 

Varma-ritilälumiestettä on 120 mm ja 180 mm korkuisena. Valitse kor-
keampi malli yli 2-kerroksisiin rakennuksiin ja jyrkästi kalteville katoille 
(1:1,5 tai enemmän).



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 kuulu-
vat tuotteiden lisäksi suunnittelu, laatusertifioitu 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.
· · 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


