
 Siro, kaunis ja kestävä – uuden sukupolven

L2-LUMIESTEKANNAKE LUKKOSAUMAKATOILLE
Vesivekin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotekehitystiimi toteutti lumiestekannakkeen, jossa yhdistyvät 

keveys, kauneus ja kestävyys. Uuden sukupolven L2-lumiestekannake on helppo ja nopea asentaa nerokkaiden ratkaisujensa 
ansiosta. Vastarauta kiinnittyy saranamaisesti L2-kannakkeeseen, pysyy paikoillaan ja pureutuu ennennäkemättömän tiukasti 

paikoilleen. Muttereita ei enää tarvita, sillä ne on korvattu kannakerautaan tehdyillä kierteillä.

Kaunis ja kevyt
Edistyksellinen siro muotoilu, jossa lumen aiheuttamat
voimat kohdistuvat optimaalisesti. L2 on yli 50 % kevyempi
kuin tavanomaiset kannakkeet.

Nopea ja helppo asentaa
Saranamaisesti kiinnittyvä vastarauta pysyy paikoillaan, ja
kannakeraudassa olevat pultin vastakierteet nopeuttavat
sekä helpottavat asennusta säästäen aikaa – ja rahaa.
Ei erillisiä muttereita.

Kestävä ja luja käytössä 
Valmistettu lujasta erikoisteräksestä. Optimaalinen muotoilu.

Yhteensopiva
Suunniteltu lukkosaumakatteille. Voidaan käyttää Pyry-lumies-
teprofiilille, sopii myös kahdelle ovaaliputkelle.

Edullinen
Selvästi edullisempi kuin perinteinen kannake.

Asiakaspalvelu: 019 425 2235  
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Kaikki Vesivekin kattovarusteet valmistetaan omalla 
tehtaalla Orimattilassa. Tehdas pyörii noin sadan 
työntekijän ja edistyksellisten robot tien voimin. 
Johtoajatuksena on yhdistää joustava ja tehokas 
tuotanto. Vesivek Tuotteet Oy:llä on alan paras 
toimitusvarmuus (98,15 % elokuussa 2021), palvelu 
ja tekninen osaaminen.

Robotisoitu tuotanto takaa tasaisen laadun sekä 
nopeat toimitukset. Esimerkiksi kan nakkeita tekevät 
Tiku ja Taku ovat teh dasrobottien uutta, älykästä 
polvea: ne hyödyntävät konenäköä. Ensimmäinen 
sormenjälki kannakkeeseen tulee vasta maalausra-
dalle ripustettaessa.

Tehokkuus ja teknologia ovat huip putasoa, mutta 
viime kädessä tuot teiden ja asiakaspalvelun laatu 
on kuitenkin osaavien ja motivoitunei den ihmisten 
ansiota. He huolehti vat, että työmaallasi on kaikki 
mitä tarvitset.

Vesivekin nimi on perinteisesti yhdistetty sadevesi- ja kattoturvatuotteisiin. Olemme tehneet pitkäjänteistä 

kehitystyötä jo 1980-luvulta lähtien, jotta suomalaisiin kiinteistöihin löytyisi mahdollisimman turvalliset, kestävät 

ja toimivat kattovarusteet. Vahva alan tuntemus pohjautuu paitsi pitkään historiaan, myös vankkaan käytännön 

tekemiseen; olemme ainoa valmistaja Suomessa, jolla on omaa asennuskokemusta. Laajan tuoteva likoiman lisäksi 

suunnittelemme ja valmistamme erikoistuotteita vaativiinkin kohteisiin. Kattovarusteiden tuotantolaitos sijaitsee 

Orimattilassa, ja tuotteidemme kotimaisuusaste on Avainlipun arvoinen.

TAKUULLA VASTATAAN.

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

Lataa Vesivek-tuotteiden 
ProdLib-tuotekirjasto!


