KAIKEN KATTAVA OKR OY
– KATTO KERRALLA KUNTOON
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KOSKA KOTISI ON SINULLE TÄRKEÄ
On tärkeää että suojaat kotisi alati muuttuvissa ja vaativissa olosuhteissamme. Kosteus,
korroosio ja UV-säteily haastavat kotisi kattoa. Siksi on tärkeää että materiaalit ovat
huippuluokkaa. Lisäksi niiden tulee istua ympäristöön kauniisti ja käytännöllisesti,
unohtamatta että huollettavuus on myös helppo.
Tarjoamme rakentajille kaikki talossa tarvittavat pellit,
ikkunalistoista piippupelteihin sekä kattoturvatuotteet.
Peltituotteissa materiaaleina saatavana myös ruostumaton
teräs- alumiini-, kupari- ja messinkilevy.
Myös sadevesijärjestelmien ja muiden varusteiden tulee soveltua
kokonaisuuteen niin värien kuin laadunkin osalta.
Tiesitkö että katon ja tarvikkeiden saneeraukseen käytetty investointi
kertautuu talosi arvossa moninkertaiseksi jos olet myymässä kotiasi.
Huomioi myös kotitalousvähennys joka minimoi kokonaisinvestointia!

-PALVELUKOKONAISUUS
• Kattojen muutostyöt

• Piipun hatut

• Peltikatot

• Uunineduspellit

• Kattoturvatuotteet

• Vesipenkki-

• Sadevesijärjestelmät
• Piipunpellitykset

ja
muut peltilistat
• Höyrykuvut

KATTOVALIKOIMAMME:
OKR-konesaumakatto:
Perinteikäs, ajattoman kaunis ja
todella pitkäikäinen kattoratkaisu.
Ruukki Classic pystysaumakatto:
Tyylikäs hillittyä arvokkuutta henkivä
kattoratkaisu jonka edistyksellinen
kiinnitystekniikka mahdollistaa
myös itseasennuksen.
Muotokatteet antavat talollesi
ilmettä ja elävyyttä ja ne istuvat luontevasti suomalaiseen luontoon ja
arkkitehtuuriin.
Korkeaprofiilisen Eliten muoto
tulee parhaimmillaan esiin
suurilla pinnoilla.

Tiilikainen on perinteisistä muotokatteista suosituin, matala profiili
antaa katosta rauhallisen vaikutelman ja se on helppo puhdistaa.
Finneran voit ostaa valmiina paloina
joista on helppo viimeistellä halutun
kokoinen ja –muotoinen katto ja sen
ainutlaatuinen etureunataitos tekee
siitä äärimmäisen säänkestävän,
ajattele mikä mahdollisuus esim.
vesistöjen ääreen. Yli 100 m2:n katot
toimitetaan määrämittaisina.
Ilmeikkäät poimulevyt sopivat yhtä hyvin kuin moderneihinkin rakennuksiin
ja myöskin seinien kattaukseen.

MONIPUOLISTA KATTO-OSAAMISTA
Pinnoitteet:
Pural matta, todella kestävä mattapintainen
pinnoite antaa talollesi uutta hillittyä
arvokkuutta.
Purex, himmeäpintainen uuden sukupolven
pinnoite jolla erinomainen muotoilu- ja
korroosiokestävyys.
Polyester, sileäpintainen pinnoite joka
soveltuu mainiosti kattopellityksen lisäksi
myös muuhun rakennuspellitykseen.
Sadevesijärjestelmän tehtävä on suojata
kotiasi ja ne täydentävät kattosi toimivaksi ja
tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Mittatarkkoina
ne ovat myös helppoja asentaa.
Sadevesijärjestelmät valmistetaan molemmin puolin pinnoitettuna Pural pinnoitteella.
Vesikourut saatavana määrämittaisena tai
valmiiksi asennettuna saumattomana.

Takuumme ovat 15-50 vuotta
Tiilikaisprofiiliin kuuluu Purex ja Pural Matta.
Ruukin Pural Matta –pinnoitteelle myönnämme parhaan tuotetakuumme. Tiilikainen Plus
on valmistettu Ruukin kestävästä Purex-pinnoitteesta, joka on myös hieman kiiltävämpi
kuin Tiilikainen Premiumin pinnoite.
Pural Matta pinnoitteelle myönnämme 50
vuoden tuotetakuun ja 20 vuoden esteettisen
takuun. Purex pinnoitteelle myönnämme 40
vuoden tuotetakuun ja 15 vuoden esteettisen
takuun.

LUOTETTAVAA OKR-PALVELUA

Varmista kattosi turvallisuus. Katon
kunto on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin, myymämme tikkaat, kattosillat ja
lumiesteet tekevät sen turvalliseksi. Rakennusmääräykset velvoittavat asentamaan
tietyt kattoturvatuotteet niin uusiin kuin
vanhoihinkin taloihin ja niiden tarkoitus on
suojata talon asukkaita ja muita ihmisiä.
Listat, tiivisteet ja muut varusteet katon
viimeistelyyn kuuluvat varusteet löytyvät
luonnollisesti valikoimistamme. Niiden
laadukkuus ja mittatarkkuus tekee niiden
asentamisen nopeaksi ja vaivattomaksi.

Asiantuntijamme määrittelee kanssasi
yhteistyössä mikä kattotyyppi, väri ja mitkä
tarvikkeet soveltuvat kotiisi ja ympäristöön ja
tekee kustannusarvion johon kuuluvat:
• Mittaus
• Vesikatteet
• Listat ja tiivisteet
• Läpiviennit
• Kiinnitystarvikkeet
• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Kuljetus
• Asennus

• Tee-se-itse -ihmisille teemme myös paketin.
Asentaminen onnistuu ilman erikoisosaamista
tarkoituksen mukaisilla työkaluilla.
• Halutessasi teemme myös täyden palvelun
suunnitelman esivalmistelusta asennukseen
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• Voit käydä myös tekemässä tarvikeostoksia valikoimistamme toimipisteessämme josta saat ne mukaasi.

ESIMERKKEJÄ OULUSSA
JA YMPÄRISTÖSSÄ
TOTEUTTAMISTAMME KOHTEISTA
• Kiinteistö Oy Oulun Keskus,

• Proventia House

konesaumakatto
• Kauppakeskus Zeppelin laajennus
• Agri-Market Kempele
• VR-huoltohalli
• Kerrostalo Tuirantie 11
• Entinen sotilaspiirin esikunta,
konesaumakatto
• Asunto Oy Merituulentie		

• Heinäpään palloiluhalli
• Oulun Virastotalo		
• Oulun Tuomiokapituli		
• Technopolis 			
• Kauppakeskus Kapteenin katto
• Linnanmaan Market
• CCC-toimitalo
• Iin vanha pappila		

Hyvä luottokelpoisuus
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