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Ratkaisut metallista
PRP on monipuolisten ja vaikuttavien julkisivujen,
innovatiivisten ohutlevytuotteiden ja teollisen suojauksen
palveleva asiantuntija. Räätälöimme visiosi käytäntöön
monipuolisen konekantamme, materiaali- ja suunnitteluosaamisemme ja projektihallinnan avulla.
Intohimomme on löytää tarpeisiisi ratkaisut, jotka tuovat
toimivuutta, tehokkuutta ja tyylikkyyttä pitkälle
tulevaisuuteen, vastuullisesti.
Olemme osa suomalaista Duuri Group -konsernia.

Sairaala Nova,
Jyväskylä
Sairaala Nova on PRP:n
toistaiseksi suurin aliurakointikohde, johon räätälöimme noin
15 000 m2:n laajuiset näyttävät
ja funktionaaliset julkisivuverhoukset ulko- ja aulatiloihin.

›› Valmistimme julkisivun

alumiinikomposiittikaseteista,
räätälöidystä säleseinästä
ja profiilipellityksestä. Aulatiloissa käytimme perforoitua
profiilipeltiseinää.

Hospital Nova is PRP’s largest
project to date. Our custom
work comprised circa 15 000 m2
of surface work on the visually
compelling and functional
façade and indoor lobby spaces.

›› We created the façade of

aluminium composite cassettes,
tailor made screen wall and
profile sheet metal plating. In
the indoor spaces we used
perforated profile sheet metal.

www.prp.fi
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TUKENASI KAIKISSA VAIHEISSA
TUKENASI KAIKISSA
VAIHEISSA
SUUNNITTELUSTA
TOTEUTUKSEEN
SUUNNITTELUSTA
TOTEUTUKSEEN
SUPPORTING YOUR
WORK
SUPPORTING
WORK
FROM
DESIGN TOYOUR
CONSTRUCTION
FROM DESIGN TO CONSTRUCTION

We master metals
PRP is an expert in creative and impressive façades, innovative
metal sheet work as well as solutions for industrial protection.
We tailor your visions into reality through our solid knowledge
of metal as a material, versatile machinery, innovative design
skills and project management expertise.
We are passionate about creating solutions for your needs that
offer lasting functionality, efficiency and style, responsibly.
We are a part of Duuri Group.

|

L
RI A
TE L
M A ER I A
I
AL AT
RIA I M
TE A A L
A
M ER I
T
MA
S
UR
LO
CO UR S
T
LO
RI
VÄ T CO
RI
Ä
V

MA
L
M A LI T M
LL
I T ODE
MO L S
DE
LS

Laadukkaat teräskatot ja -julkisivut
Laadukkaat teräskatot ja -julkisivut
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Marinranta, Espoo
Marintanta is a modern aboveground
parking facility completed in 2020. The
crisp and edgy forms of the façade give the
structure a sleek look. The facility forms a
harmonius part of the terrain and milieu.

Moderni maanpäällinen pysäköintilaitos
valmistui vuonna 2020. Selkeät ja kulmikkaat
muodot tekevät rakennuksesta ryhdikkään.
Se sopeutuu maastoon ja miljööseen
harmonisesti.

›› Rakensimme julkisivun merialumiinilevyistä,

jotka kiinnitettiin alumiinirunkoelementteihin.
Jokainen levy oli valmistettava omana
kappaleenaan. Alumiinin vastapainona
toimivat luonnollisen ja lämpimän väriset
Cor-Ten-elementit, jotka valmistimme PRP10kasettijärjestelmällä. Kasetit ovat nopeita
asentaa ja vaihtaa.

››

We built the façade from marine
aluminium plates attached to aluminium
support structures. Each plate had to be
manufactured individually. The aluminium
is balanced by the naturally earthy tones of
the Cor-Ten elements, manufactured using
our PRP10-cassette system. It is fast to
install and easy to replace.

www.prp.fi

|

5

Fyyri,
Kirkkonummi
Fyyri on kunnianhimoisen moderni
mutta historiallista ympäristöään
kunnioittava rakennus, jonka julkisivu
elää ajassa ja valossa. Vuonna 2020
valmistunut Fyyri on voittanut
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ja
menestynyt useissa kansainvälisissä
arkkitehtuurikilpailuissa.

››

Toteutimme persoonallisen julkisivun
suomumaisilla kuparipaanuilla ja
mustaksi anodisoiduilla alumiinisäleillä
sekä perforoinnilla. Liittymärakenteet
tehtiin ilman listoituksia.

Fyyri is an ambitious modern building that
aligns with its historic surroundings.
The façade transforms with time and lighting.
The building was completed in 2020. Fyyri has
won the Finlandia Prize for Architecture and
been successful in several international
architecture competitions.

›› We realized the unique façade with scale-like
copper panes, anodized black aluminium
screen wall and perforated elements.
All connective structures were created
without trims.
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Isabella
Tower,
Helsinki
Vuonna 2021
valmistuva
uudisrakennuskohde
edustaa parhaalla
mahdollisella tavalla
selkeää, kulmikasta ja
terävämuotoista arkkitehtuuria. Merellisessä
Jätkäsaaressa rakennus on
alttiina vaativille luonnonolosuhteille ja suolaiselle meriilmalle. Korkeilta rakenteilta
edellytetään poikkeuksellista
kestävyyttä. Suorien linjojen
tuottaminen vaati tarkkuutta.

›› Julkisivun materiaalina on näyttävä ja

kestävä merialumiini, jonka kehitimme ja
toteutimme yhteistyössä tilaajan,
arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden
kanssa. PRP:n kumppanina tuotesuunnittelussa oli saksalainen Fischer,
joka toimitti julkisivun taustarakenteet.

Isabella Tower is scheduled to be completed in 2021.
It is a prime example of crisp, edgy and sharp
architecture. The tower is situated in Jätkäsaari, in
south-western Helsinki, and faces the Gulf of Finland. The
façade of the tower is constantly challenged by demanding
natural elements such as salty sea air. Keeping the lines
aligned required exceptional accuracy of measurements.

›› The facade structures are made of visually interesting and

durable marine aluminium. We developed the elements in close
collaboration with the building project owner, the architects, and
structural engineers. Our partner in the product development was
the German Fischer, who delivered the support structures of the
façade.

www.prp.fi
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Pohjanmaan Rakennuspelti Oy (PRP)
Helsinki:
Jukka-Pekka Viita, liiketoimintajohtaja
p. 044 370 8623
jukka-pekka.viita@prp.fi
Pirkanmaa (Lempäälä):
Sami Vuorinen, myyntipäällikkö
p. 040 665 4665
sami.vuorinen@prp.fi
Seinäjoki:
Juha Ahl, myyntipäällikkö
p. 050 308 0961
juha.ahl@prp.fi

• www.jssuomi.fi

www.prp.fi/julkisivut
www.prp.fi/referenssitarinat
www.prp.fi/yhteystiedot

