Sadevesijärjestelmät

Kulku vesikatolle

Lumiesteet

Sadevesijärjestelmän tehtävä on huolehtia tehokkaasti sade- ja sulamisvesien keräämisestä katolta. Vedet pitää johtaa hallitusti alas ja edelleen pois
perustusten läheisyydestä. Kotimainen Nescon sadevesijärjestelmä on laadukas, pitkäikäinen ja näyttävä ratkaisu tähän haasteeseen.

Nescon tikasjärjestelmä tarjoaa ratkaisut turvalliseen kulkuun, huoltotöihin ja hätäpoistumiseen. Kotimaiset tuotteemme täyttävät kaikki kattoturvatuotteille määritetyt vaatimukset. Tikasrungot sopivat sekä seinä- että kattotikasasennuksiin.
Kattosillat mahdollistavat turvallisen ja katkeamattoman kulkutien. Valikoimistamme löytyy myös runsaasti lisävarusteita ja erikoistuotteita, katso lisää nesco.fi

Lumiesteiden tarkoitus on estää katolta putoavan lumen ja jään aiheuttamat vahingot ihmisille, talon rakenteille sekä omaisuudelle. Testatuista ja turvallisista Nescon
lumiesteistä löytyy vaihtoehto vaativimpaankin kohteeseen. Lumieste suositellaan
asennettavaksi koko lappeen mitalle, sillä lyhyisiin, esim. vain uloskäynnin kohdalle
sijoitettuihin esteisiin kohdistuva lumikuorma voi muodostua liian raskaaksi.

Kourut ja tarvikkeet

Tikkaat

Putkilumieste

Nescon sadevesijärjestelmissä käytetään vain parhaita materiaaleja
ja tehokkaita valmistustapoja. Kourun kannakkeet ovat markkinoiden vahvimpia ja käytämme vakioväreissä molemminpuolin Nova/
Nova-pinnoitettua 0,6 mm sinkittyä terästä. Kourumalleja löytyy useita, kauttamme saat kaikkiin kohteisiin sopivat kourut. Puolipyöreät
mallit P125, P13 ja P15 sekä kantikas K13 ja K15 mahdollistavat oikean kourukoon ja -mallin löytymisen kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Seinätikkailla varmistat turvallisen kulkutien katolle. Valikoimastamme löytyy ratkaisu kaikkiin kohteisiin aina pientaloista suuriin julkis- ja teollisuuskohteisiin. Kun nousukorkeus ylittää 8 metriä, tarvitaan nousukisko, joka toimii yhdessä turvavaljaiden kanssa putoamisen
estävänä järjestelmänä. Lapetikkaat eli kattotikkaat turvaavat katolla kulkemisen harjalle
ja huoltokohteille. Valmistamme yksilölliset kiinnitysratkaisut kaikille kattotyypeille ja -materiaaleille. Loivilla katoilla voi lapetikkaiden sijasta käyttää kattoportaita.

Loivalle katolle matalaan rakennukseen soveltuu ovaaliputkesta tehty
lumieste. Jos lape on pitkä tai jyrkkä, lumiesteitä on laitettava kahteen
tai useampaan riviin.

Alastulot
Nescon sadevesijärjestelmien alastuloja löytyy niin isojen kuin pientenkin kattojen veden johtamiseen. Pyöreät, halkaisijaltaan 87, 100,
120 ja 150 mm alastuloputket mahdollistavat oikean koon valitsemisen kuhunkin kohteeseen. Valmistamiseen käytetään laadukasta 0,6
mm Nova/Nova-pinnoitettua sinkitettyä terästä, joka on RT-kortin
ohjeiden mukainen. Tarvittaessa voimme toimittaa myös suuremmat
koot tilauksesta.
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Hätäpoistumistiet
Hätäpoistumistikasta käytetään rakennuksissa, joissa varatienä käytettävän ikkunan alareunan tai parvekkeen lattia on yli 3,5 metrin korkeudella maanpinnasta tai muusta turvallisesta paikasta. Laukaistavaa hätäpoistumistikasta voidaan käyttää, kun julkisivuun
tarvitaan mahdollisimman huomaamaton, mutta turvallinen hätäpoistumistie. Tyypillisiä
asennuskohteita ovat kerrostalot sekä pientalot, joissa kerroksia on enemmän kuin yksi.

Kattosillat
Nescon kattosilta mahdollistaa paitsi turvallisen kulkemisen katolla myös tehokkaat huoltotoimet. Kestävästä materiaalista valmistetun kattosillan pinta on karhennettu estämään
liukastumista. Siihen on myös mahdollista saada useita turvallisuutta parantavia lisävarusteita. Näitä ovat esimerkiksi kattosillan kaide sekä vaakakisko, jota on helppo käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä.
www.nesco.fi

Profiililumieste
V-muotoiseen profiiliin taivutettu lumieste on kestävä ja tehokas vaihtoehto matalaan rakennukseen.

Ritilälumieste
VARMA 180 -ritilälumieste on suunniteltu estämään lumi- ja jäälauttojen liukumista katteen ja lumiesteen välistä.
Suosittelemme VARMA 180 -ritilälumiestettä kaikkiin kerrostaloihin ja
erityisesti silloin, jos rakennuksen vieressä on kulkuväylä tai rakennuksen käyttötarkoitus sitä edellyttää (esim. päiväkoti, koulu, vanhainkoti).
Korkean profiilin vuoksi VARMA 180 on paras ratkaisu myös silloin, kun
katon kaltevuus on 1:1,5 tai enemmän. Perinteisillä konesauma- tai moderneilla lukkosaumatyyppisillä peltikatoilla ritilälumieste on turvallisin
vaihtoehto.
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Ota yhteyttä paikalliseen
Nesco-edustajaasi!
Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet

Laadukkaat tuotteet, varmat toimitukset

Nesco Oy on vuonna 1981 perustettu maamme johtava sadevesi- ja kattoturvatuotteiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Palvelemme alan ammattilaisia
laidasta laitaan. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Orimattilassa ja tuotteidemme
kotimaisuusaste on erittäin korkea.

K

Meille Nescolla kaikki kohteet omakotitaloista kerrostaloihin ovat tärkeitä. Haluamme
omalta osaltamme varmistaa, että asiat hoituvat laadukkaasti, tehokkaasti ja ajallaan. Palvelemme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta he voivat palvella samoin omia asiakkaitaan – myös sinua.
Panostamme vahvasti laadun ja tuotekehityksen lisäksi toimitusvarmuuteen. Se on perusta
sille, että rakennustyömaasi voi valmistua ajallaan.
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Vahva tuntemuksemme alaan pohjautuu pitkään historiaan. Tuotekehityksessä
olemme edelläkävijöitä kotimaassa. Laajan tuotevalikoiman lisäksi suunnittelemme ja valmistamme asiakkaillemme erikoistuotteita vaativiinkin kohteisiin.
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