VESIVEK-KATTOKULKUTIET JA -TIKKAAT
Talon omistajan on lain mukaan järjestettävä turvallinen kulkutie katolle ja katolla huollettaville kohteille.
Vesivekin tikkailla ja kattoturvatuotteilla varmistat, että esimerkiksi nuohooja voi hoitaa työnsä
huoleti – ja pääset tarvittaessa itsekin turvallisesti tarkistamaan katon kunnon.

1. Seinätikkaat eli talotikkaat
Seinätikkaat suositellaan asennettavaksi pääty
räystäälle. Jos tikas asennetaan sivuräystäälle, kan
nattaa se suojata molemmin puolin lumiesteillä.
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Valikoimassa myös laukaistavat tikkaat, pelastau
tumistikkaat, lukittavat liukutikkaat sekä kyljittäin
seinään kiinnitettävät sivutikkaat.
2 . Lapetikkaat eli kattotikkaat
Kattotikkaat asennetaan lappeelta harjaa kohti
suuntautuvaan liikkumiseen. Vesivekin kattotikkaat
täyttävät luokan 2 turvavaatimukset ja niitä voidaan
käyttää myös turvaköyden kiinnityspisteenä.
3. Kattosillat
Kattosilta turvaa liikkumisen katolla poikittaissuun
nassa. 350 mm leveyden ansiosta sillalla on varma
askeltaa. Luokan 2 mukaista kattosiltaa voit käyttää
myös turvaköyden kiinnityspisteenä.
4. Kattoportaat
Loivilla katoilla voidaan käyttää kattotikkaiden ase
mesta kattoportaita. Niitä pitkin voi turvallisesti kul
kea pystyasennossa.
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TAKUULLA VASTATAAN.
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 tuotevalikoiman lisäksi
suunnittelemme ja valmistamme erikoistuotteita vaativiinkin kohteisiin. Kattovarusteiden tuotantolaitos sijaitsee
Orimattilassa, ja tuotteidemme kotimaisuusaste on Avainlipun arvoinen.

Kaikki Vesivekin kattovarusteet valmistetaan omalla
tehtaalla Orimattilassa. Tehdas pyörii noin sadan
työntekijän ja edistyksellisten robottien 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 kannakkeita tekevät
Tiku ja Taku ovat tehdasrobottien uutta, älykästä
polvea: ne hyödyntävät konenäköä. Ensimmäinen
sormenjälki kannakkeeseen tulee vasta maalausra
dalle ripustettaessa.
Tehokkuus ja teknologia ovat huipputasoa, mutta
viime kädessä tuotteiden ja asiakaspalvelun laatu
on kuitenkin osaavien ja motivoituneiden ihmisten
ansiota. He huolehtivat, että työmaallasi on kaikki
mitä tarvitset.
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