
PARTSI-TUOTTEET
Parvekkeiden vedenpoistoputkistoon kiinnitettävät 

tuuletustelineet, kukkatasot ja amppelikoukut

www.vesivek.fiAsiakaspalvelu: 019 425 2235  



Tasa-arvolupaus
Meillä on vain yhdenlaisia 

asiakkaita – tärkeitä.

Palvelulupaus
Kerro mitä haluat 

– me kerromme mitä tarvitset.

Toimituslupaus
Saat mitä tarvitset
– ja aina ajallaan.
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Asennus:
• Partsi-tuotteet on suunniteltu asennettaviksi 
 parvekkeella olevaan syöksyputkeen. 
• Tuotteet kiinnittyvät putkeen kehittämällämme  
 putkikengällä. 
• Kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja.

Oy RP-Systems Ltd

Naulakatu  1

48770 KOTKA

Puhelin     05 - 2110 888

Telefax      05 - 2110 899

E-mail       rp-info@rp-systems.fi

Internet     www.rp-systems.fi

 JÄLLEENMYYNTI

Paino: 1,50 kg

Rungon väri

Tuotteen tunnus

Syöksyputken Du 

ulkohalkaisija mm

RPTT - 75 / 500 / hopean harmaa 

Telineen pituus  mm 

Partsi Tuotteet

Tuotenimi: Partsi Tuuletusteline

Tuotenimi: Partsi Amppelikoukku

Tuotekoodi:

Amppelikoukun väri

Tuotteen tunnus

Syöksyputken Du 

ulkohalkaisija mm

Koukun pituus mm 

RPAK - 75 / 163 / hopean harmaa 

Tuotekoodi:

Rungon väri

Tuotteen tunnus

Syöksyputken Du 

ulkohalkaisija mm

RPAT - 75 / 410 / hopean harmaa 

Tason  halkaisija mm 

Tuotenimi: Partsi Aputaso

Tuotekoodi:

Rungon  väri

Tuotteen tunnus

Syöksyputken Du 

ulkohalkaisija mm

RPKT - 75 / 215 / hopean harmaa 

Tason halkaisija mm 

Tuotenimi: Partsi Kukkataso

Tuotekoodi:

Kuorm.  10 kg

Paino: 0,75 kg

Paino: 0,35 kg

Paino: 0,85 kg

Kuorm.   10 kg

Kuorm.     5 kg

 VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Partsi-tuuletusteline
Tuulestustelineelle voidaan ripustaa henkareiden avulla vaatteita. 
Asentamalla useampia telineitä putken ympärille saadaan tehokas 
pyykinkuivausteline, jossa erilliset telineet ovat helposti siirrettävissä.

Partsi-kukkataso
Tasolle voidaan asettaa kukkaruukkuja tai muita esineitä. Asenta-
malla useampia tasoja saadaan elävä kukkakeidas tai monipuolinen 
hyllykkö. Tasot on helposti siirrettävissä.

Partsi-amppelikoukku
Koukkuun voidaan ripustaa roikkumaan amppeleita, lyhtyjä jne., 
joiden paino ei ylitä kuormitusohjeessa annettuja painoja.

Partsi-aputaso
Aputasolla voidaan säilyttää keveitä esineitä. Se toimii parvekkeen 
apupöytänä ja on muotoilultaan kukkatason kaltainen. Aputaso ei kestä 
suurta painoa.

Tuotekoodi: RPTT - 75 / 500 / hopeanharmaa
Telineen pituus 500 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 0,85 kg
Kuormitus 10 kg

Tuotekoodi: RPKT - 75 / 215 / hopeanharmaa
Tason halkaisija 215 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 0,75 kg

Tuotekoodi: RPAK - 75 / 163 / hopeanharmaa
Koukun pituus 163 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 0,35 kg
Kuormitus 10 kg

PARVEKEIDEN VEDENPOISTOPUTKISTOON  KIINNITETTÄVÄT 

TUULETUSTELINEET        KUKKATASOT        AMPPELIKOUKUT

Partsi  APUTASO

Aputasolla voidaan säilyttää keveitä esineitä.

Se toimii parvekkeen apupöytänä ja on

muotoilultaan  kukkatason kaltainen.

Aputaso ei kestä suurta painoa.

Partsi  TUULETUSTELINE

Tuuletustelineelle voidaan ripustaa vaateripustimien 

avulla roikkumaan vaatteita.Teineen muoto sallii 

myös vähäisen pyykin kuivattamisen.

Asentamalla useampia telineitä putken ympärille

saadaan tehokas pyykinkuivausteline, jossa 

erilliset telineet ovat helposti siirrettävissä.                                                          

Partsi  KUKKATASO

Kukkatasolle voidaan asettaa kukkaruukkuja tai

muita viihtyvyyttä lisääviä esineitä.

Asentamalla useampia tasoja saadaan elävä

kukkakeidas tai monipuolinen hyllykkö esineille.

Tasot helposti siirrettävissä: ylös, alas, sivulle ja pois.

Partsi  AMPPELIKOUKKU

Amppelikoukkuun voidaan ripustaa roikkumaan

kukkaamppeleita, lyhtyjä, jne, joiden paino ei ylitä

kuormitusohjeessa annettuja painoja.

ASENNUS:

Partsituotteet  ovat suunniteltu  asennettaviksi 

parvekkeella olevaan  syöksyputkeen. 

Tuotteet kiinnittyvät putkeen kehittämällämme

putkikengällä. 

Kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja.

OMINAISUUDET

  Runkomateriaali  O 10 mm pyöröteräs Fe 52.

  Jauhepolttomaalaus hopean harmaa RAL 9006. 

  Tasojen lautaset 1,5 mm alumiinia.

  Asennettavissa materiaaliltaan  O 75 mm:n

  syöksyputkistoihin: PVC,  RST,  AL, CU, jne. 

  Takuu tuotteille 1 vuosi.
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OMINAISUUDET

  Runkomateriaali  O 10 mm pyöröteräs Fe 52.

  Jauhepolttomaalaus hopean harmaa RAL 9006. 

  Tasojen lautaset 1,5 mm alumiinia.

  Asennettavissa materiaaliltaan  O 75 mm:n

  syöksyputkistoihin: PVC,  RST,  AL, CU, jne. 

  Takuu tuotteille 1 vuosi.

Partsi Tuotteet

Ominaisuudet:
• Runkomateriaali Ø 10 mm pyöröteräs Fe 52.
• Jauhepolttomaalaus hopeanharmaa RAL 9006.
• Tasojen lautaset 1,5 mm alumiinia.
• Asennettavissa materiaaliltaan Ø 75 mm syöksyputkistoihin:  
 PVC, RST, AL, CU jne.
• Takuu tuotteille 1 vuosi.

Tuotekoodi: RPAT - 75 / 410 / hopeanharmaa
Tason halkaisija 410 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 1,50 kg
Kuormitus 5 kg

Asennus:
• Partsi-tuotteet on suunniteltu asennettaviksi 
 parvekkeella olevaan syöksyputkeen. 
• Tuotteet kiinnittyvät putkeen kehittämällämme  
 putkikengällä. 
• Kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja.

Partsi-tuuletusteline
Tuulestustelineelle voidaan ripustaa henkareiden avulla vaatteita. 
Asentamalla useampia telineitä putken ympärille saadaan tehokas 
pyykinkuivausteline, jossa erilliset telineet ovat helposti siirrettävissä.

Partsi-kukkataso
Tasolle voidaan asettaa kukkaruukkuja tai muita esineitä. Asenta-
malla useampia tasoja saadaan elävä kukkakeidas tai monipuolinen 
hyllykkö. Tasot on helposti siirrettävissä.

Partsi-amppelikoukku
Koukkuun voidaan ripustaa roikkumaan amppeleita, lyhtyjä jne., 
joiden paino ei ylitä kuormitusohjeessa annettuja painoja.

Partsi-aputaso
Aputasolla voidaan säilyttää keveitä esineitä. Se toimii parvekkeen 
apupöytänä ja on muotoilultaan kukkatason kaltainen. Aputaso ei kestä 
suurta painoa.

Tuotekoodi: RPTT - 75 / 500 / hopeanharmaa
Telineen pituus 500 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 0,85 kg
Kuormitus 10 kg

Tuotekoodi: RPKT - 75 / 215 / hopeanharmaa
Tason halkaisija 215 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 0,75 kg

Tuotekoodi: RPAK - 75 / 163 / hopeanharmaa
Koukun pituus 163 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 0,35 kg
Kuormitus 10 kg

Ominaisuudet:
• Runkomateriaali Ø 10 mm pyöröteräs Fe 52.
• Jauhepolttomaalaus hopeanharmaa RAL 9006.
• Tasojen lautaset 1,5 mm alumiinia.
• Asennettavissa materiaaliltaan Ø 75 mm syöksyputkistoihin:  
 PVC, RST, AL, CU jne.
• Takuu tuotteille 1 vuosi.

Tuotekoodi: RPAT - 75 / 410 / hopeanharmaa
Tason halkaisija 410 mm
Syöksyputken ulkohalkaisija 75 mm
Paino 1,50 kg
Kuormitus 5 kg

Asiakaspalvelu: 019 425 2235 I Takuulla vastataan. I vesivek.fi  


