
Vesivekin kattoluukussa on useita teknisiä ratkaisuja, jotka tekevät siitä ylivertaisen käyttää ja asentaa. Saranallinen, 
kaasujousitettu kansi ei vaurioita katetta luukkua käytettäessä. Lukitusmekanismi on kehitetty siten, että luukku voi 
olla ulkopuolelta lukittu, mutta sen saa silti hätätilanteessa auki sisältäpäin. Teräksestä valmistettu kehys on mitta-
tarkka ja mahtuu konesaumakatteella kahdelle riville, joten asentaminen on helppoa. Luukun kansi voidaan valmistaa 
myös läpinäkyvästä, iskunkestävästä polykarbonaatista, mikä tuo yläpohjatilaan valoa.  

Tekniset tiedot

• Aukon koko 600 x 600 mm eli mittatarkka luukku mahtuu kahdelle 
konesaumakatteen riville. Tämä helpottaa asennustyötä huomatta-
vasti. Mitä enemmän käsityötä läpiviennit vaativat, sitä suuremmaksi 
myös katteen vuotoriski kasvaa. 

• Kehys ja kannen runko valmistettu sinkitystä teräksestä, pellitys kat-
tomateriaalin mukaan.

• Juuren korkeus vakiona 180 mm.

• Saranoidun kannen ja kaasujousikevennyksen ansiosta luukku auke-
aa kevyesti ja mahdollistaa turvallisen kulun hätätilanteessa. Luukun 
avaaminen ei vahingoita katetta, kuten vanhanmallisten, painavien 
luukkujen käsittely. 

• Jos yläpohjaan halutaan päivänvaloa, kansi voidaan valmistaa 
UV-suojatusta, läpinäkyvästä polykarbonaatista.

• Lukitusmekanismi on kehitetty siten, että luukku voi olla ulkopuolelta 
lukittu, mutta sen saa silti hätätilanteessa auki sisältäpäin.

• Soveltuu asennettavaksi erityisesti konesauma- ja huopakatteelle.  

VESIVEK-KATTOLUUKKU
Helppo asentaa, turvallinen käyttää
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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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