Sääsuojaratkaisut

Kampista kattoremonttiin, rautatiestä rivitaloon

Talvi kesäksi ja myrsky poudaksi
– kunnon sääsuojilla

KH-sääsuoja
• kevyt ja edustavan näköinen
• pulpetti- tai harjakatto
• yhteensopiva Allround- ja Blitz-telinejärjestelmien
kanssa
• katto-osa PVC-peitettä, joka vedetään kannattajissa
oleviin uriin: tiivis, siisti ja kestävä lopputulos
• kevyet osat, helppo kuljettaa, asennus vaikka ilman
nostureita
• kattoristikkoelementit 1,5 ja 3,0 m
• suojan enimmäisleveys normaalirakentein 18 m,
erityisratkaisuin jopa 27 m, pituus 2,57 m kerrannaisina
• korkeus vapaasti valittavissa
Layher KH on kevyt, kestävä ratkaisu myös tilapäisen varastohallin tai työtilan tarpeeseen. Tukirakenne Allround- tai
Blitz-telineestä, tai KH:n omista 1,5 m korkeista seinäelementeistä

Monta vaihtoehtoa – kaikki yhteensopivia
Sääsuojien pystyttämisessä voidaan hyödyntää Layherin
tavallisia telineosia. Myös eri sääsuojatyyppejä voidaan
yhdistellä vapaasti. Näin saadaan joka tilanteeseen parhaat sää- ja työskentelysuojat, varastot ja tilapäishallit.
Suojat ovat moduulirakenteisia, niiden korkeutta voidaan
säädellä portaattomasti ja monimuotoisetkin ratkaisut
syntyvät vaivattomasti.

Yhdellä järjestelmällä kaikki suojaukset
Kun työmaalla on käytössä vain yksi järjestelmä, kalusto
pysyy järjestyksessä. Oikeat osat löytyvät nopeasti, jolloin
asentaminen sekä purkaminen sujuvat varmasti ja turvallisesti. Elementit ovat kevyitä ja helposti asennettavia,

materiaalit erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä. Onhan ne tehty
ammattilaisia varten, vuosien käyttöön.

Telinekatajalta valmiit
suunnitelmat
Telinekatajan koko osaaminen ja 40vuotinen kokemus ovat käytettävissäsi.
Suunnittelemme sääsuojasi toiveittesi
mukaan. Kalustoa riittää suuriinkin
kohteisiin, toimitusvalmiutemme on
hyvä ja aikatauluista pidetään kiinni. Myös korjaus- ja huoltopalvelut
saat meiltä nopeasti ja joustavasti.

Kasettikatto
• moduulirakenteinen, lujarakenteinen ja pitkäikäinen
teräskasettikatto
• vähän osia, nopea asennus
• pystyrungoksi sopivat Allround- ja Blitz-telineet
• katto avattavissa tarvittaessa esim. materiaalinostoja
varten
• voidaan koota maassa valmiiksi
• kestää kovaakin tuulikuormaa
• kattorakenteen enimmäisleveys 38 m, pituus 2,57 m:n
kerrannaisina
• korkeus vapaasti määriteltävissä

Olosuhdehallinta näkyy viivan alla
Minuuttiaikataulut

Takuiden lunnaat

Suurilla – ja vähän pienemmilläkin – työmailla työvaiheet
seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Viivästykset kertautuvat kokonaisaikatauluissa ja kustannukset ovat sen
mukaiset. Hyvä työmaasuojaus varmistaa työn etenemisen
suunnitellusti.

Rakenteiden kosteusvauriot homeongelmineen voidaan
helposti välttää. Tänä päivänä ei järkevä rakentaja ota riskejä. Sääsuoja suojaa kalliilta takuukorjauksilta.

Lumitöiden tuntihinta?
Töiden on pyörittävä ympäri vuoden ja esimerkiksi valut
on tehtävä ajallaan, oli kesä tai talvi. Sääsuojan alle kalliit
ammattimiehet pääsevät töihin heti aamusta, ilman lumitöitä. Olosuhteet ovat aina kuivat ja lämpimät, ja betonikin kovettuu kuten pitää.

Laatu huipussaan, tekijät voimissaan
Kylmän kouristamilla käsillä on ammattilaisenkin vaikea
tehdä huippulaatua, ainakaan nopeasti. Sääsuojan alla työ
sujuu ja työturvallisuuskin on huipussaan. Moni putoaminen, liukastuminen ja muu vahinko jää tapahtumatta, kun
olosuhteet ovat kunnossa.

Protect
• alumiinirunkoinen sääsuojajärjestelmä
• yhteensopiva Allround- ja Blitz-telinejärjestelmien
kanssa
• vedenpitävä, kestävä, siisti ja näyttävä myös
pidempiaikaisessa suojauksessa
• katon suojaus erityisillä kattokaseteilla
• saatavana myös lämpö- ja äänieristettyjä kasetteja
• soveltuu pölysuojaukseen, hiekkapuhallukseen ja
asbestin poistoon sekä teollisuustilojen tilapäiseksi
suojaseinärakenteeksi
• elementit kevyitä ja nopeita asentaa
• asennuskorkeus jopa 90 m

Varastohallit
• tukeva ratkaisu, joka kestää myös lumikuormia
• tukirakenteena voidaan käyttää Allround- tai Blitztelineitä, jolloin korkeus vapaasti määriteltävissä,
samalla saadaan tarvittavat rakenteet esim. varastointihyllyjä varten
• tukirakenne voidaan tehdä myös kokonaan KH:n
omista seinäelementeistä
• räystäskorkeus 1,5 tai 3 m.
Lisäksi valikoimiimme kuuluvat telinepeitteet ja -verkot,
jotka ovat mitoiltaan yhteensopivia Allround- ja Blitztelineiden kanssa.

Telinekataja.
Vahva kokemus.
Osaava suunnittelu.
Paras palvelu.
Telineasioissa taloudellisten ja aikataulutekijöiden rinnalle ovat yhä vahvemmin nousseet myös työturvallisuusasiat
ja tekniset vaatimukset.
Suunnittelu- ja palvelutoiminta onkin tällä hetkellä
Telinekatajan vahvinta ja nopeimmin kasvavaa osaamisaluetta.

Layher-tuotteet
Telineet
•

Allround-telineet

•

Blitz-kehätelineet

•

Alumiinitelineet

Sääsuojat
•

KH-sääsuoja

•

Kasettikatto

•

Protect-suojaseinä

•

Telinepeitteet

Suunnittelupalvelu
•

CAD-suunnittelu, piirustukset, lujuuslaskelmat,
kalustoluettelo, asennusohjeet

Koulutuspalvelut
•

oma koulutusyksikkö, joka antaa syvällistä tuote- ja
asennuskoulutusta

•

koulutusta asiakkaan omalle henkilöstölle – joko
asiakkaan tai Telinekatajan tiloissa

Asennuspalvelut
•

asennamme sekä meiltä vuokratut että ostetut telineet

•

maan parhaat telineasentajat käytettävissä – kaikkialla
Suomessa; omat varastot ja asennusyksiköt Espoossa,
Raumalla, Kuusankoskella, Jyväskylässä ja Oulussa,
lisäksi koulutettuja alihankkijayrityksiä, jotka ovat

Espoo: puh. (09) 852 4060, fax (09) 853 2086

läpäisseet Telinekatajan laatukoulutuksen

Rauma: puh. (02) 822 6095, fax (02) 822 9428
Kuusankoski: puh. (05) 388 8078, fax (05) 388 8101
Jyväskylä: puh (014) 332 9550, fax (014) 332 9599

Kuljetus- ja logistiikkapalvelut
•

Oulu: puh. (08) 531 7980, fax (08) 531 8884

tarkoitukseen suunnitellut varastointikontit ja -kehikot
sekä autot

•

kehikot siirretään suoraan autoon trukilla osineen
kaikkineen; tavara pysyy ehjänä ja ensiluokkaisena

Sertifiointi
www.telinekataja.fi

•

SFS-EN ISO 9001:2000

