
www.vesivek.fiAsiakaspalvelu: 019 425 2235  

VESIVEK-TIPPALISTA
Vesivek-tippalista ohjaa katolta valuvan veden kouruun, sen sijaan että vesi vaurioittaisi otsalautoja. 
Ongelman voi havaita esimerkiksi mustista raidoista otsalaudoissa.Vesivek-tippalistan käyttöä suositel-
laan kaikkiin kattotyyppeihin, mutta erityisesti tiilikatoille. Peltikatoilla listan hyödyt korostuvat, mikäli 
otsalaudat ovat pystysuorat tai jos rakennus sijaitsee tuulisella paikalla.

-  Tippalista vähentää otsalautojen huolto- ja uusimistarvetta, koska 
se estää veden valumisen lautoja vasten. Näin puuosat eivät 
likaannu tai vaurioidu kosteudesta.

-  Taitettava tippalista voidaan asentaa katon tai kourun asennuksen 
yhteydessä.

-  Kourukannakkeen ruuvit voidaan kiinnittää otsalautaan, koska lista 
käännetään kourun sisään vasta kourun ollessa paikaillaan.

-  Täyttää RT-ohjekortin RT 85-11020 vaatimukset.

     Kouru ilman tippalistaa; valuva vesi likaa otsalaudat



Vesivek on sadevesi- ja kattoturvatuotteissa ollut edelläkävijä jo 1980-luvulta. Sen nimi on aina merkinnyt korkeaa 
laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Olemme ainoa toimija, jolla on koko palveluketju tuotannosta myyntiin ja 
asennukseen omissa käsissä. Tämän ansiosta saamme tuotekehitykseemme jatkuvasti arvokasta informaatiota 
asiakkailta ja kentältä. Meillä myyjät tietävät millaisia tuotteita myyvät, ja asentajat tuntevat asentamansa materi-
aalit. Näin sinä voit olla varma, että saat juuri sinun kotiisi parhaiten sopivat tuotteet, jotka on kehitetty kestämään 
suomalaiset sääolosuhteet.  

Sadevesijärjestelmät kouruineen ja syöksyineen ovat Vesivekin pe-
rinteisimpiä menestystuotteita. Valikoimaan kuuluvat myös mark-
kinoiden tasokkaimmat kattoturvatuotteet: tikkaat, katon kulkutiet, 
lumiesteet ja hätäpoistumistiet – nekin pitkäjänteisen oman tutkimus- 
ja kehitystyön tuloksia. Kaikki Vesivekin tuotteet valmistetaan omalla 
tehtaalla Orimattilassa. 

Vesivek-tuotteet saat aina valmiiksi asennettuna. Pakettiin kuuluvat 
tuotteiden lisäksi suunnittelu, laatuvarmistettu asennus ja takuu. 
Markkinoiden kestävimmät tuotteet tulevat pitkällä tähtäimellä myös 
kustannustehokkaimmiksi. Uudisrakentajana kannattaa kysyä asian-
tuntijamme 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.
· Markkinoiden ylivoimaisesti kestävimmät, patentoidut kannakkeet.
· Raidoittumattomat, ruostumattomat ja saumattomat Arvo-alumii-

nikourut.
· Ei alihankintaa, ei kompromisseja – laatu edellä.

Takuulla vastataan.
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