
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 mui-
den kulkuneuvojen parkkipaikat. Lumiesteiden toinen tärkeä tehtävä on sulattaa lumet katolla, jotta sulamisvedet 

ohjautuvat sadevesijärjestelmään eikä kodin perustuksiin.

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).
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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.
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