HELMI-TIKAS

TM

Pitävä kengille ja miellyttävä käsille
Vesivekin uutuus, Helmi-tikasTM on kokonaisvaltaisesti vertailtuna markkinoiden paras. Laadukas tikas on monen
osatekijän summa, tuotteessa on huomioitava sen turvallisuus, kestävyys, asennettavuus, esteettisyys sekä käyttömukavuus. Vesivekin tuotekehityksessä on suunniteltu optimaalinen kokonaisratkaisu kaikille näille osatekijöille.
• Askelmien pienet kohoumat lisäävät kitkaa ja tarjoavat kiivetessä
tukevan ja turvallisen otteen.
• Kohoumat ovat käsille ja jaloille miellyttävämmät kuin
teräväreunaiset karhennukset, joten kiipeäminen onnistuu ilman
käsineitäkin.
• Koska kitkaa ja pitoa ei ole aikaansaatu karhentamalla askelmia
rei’ityksellä, puolien sisään ei pääse epäpuhtauksia > pidentää
tikkaiden käyttöikää.
• Rei’itykset myös lisäävät korroosiolle alttiita leikkauspintoja, Helmitikkaassa ei ole tätä ongelmaa.
• Voidaan käyttää sekä seinä- että lapetikkaana.
• Puolan epäsymmetrinen muoto maksimoi askelman pinta-alan
sekä seinä- että lapetikkaana > tukeva ja turvallinen jalan alla.
• Epäsymmetrisyys estää käyttäjälle vaarallisen puolan
pyörähtämisen. Pyörivä puola tikkaassa tarkoittaa heikentynyttä
lujuutta ja on vaarallinen.
• Nopea asennus kierteytetyn johdelaipan ansiosta.
• Muotoilultaan tyylikäs ja moderni tikas.
• Valmistusmenetelmälle on haettu patenttia nro 20161798.2

Asiakaspalvelu: 019 425 2235

www.vesivek.fi

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 maalausradalle 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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