Kovat ratkaisut
joustavalla yhteistyöllä

Korkealaatuista
elemenenttivalmistusta
Porin Elementtitehtaalla laatu tarkoittaa vaatimustenmukaisia tuotteita, joustavaa asiakaspalvelua ja sovittujen aikataulujen pitämistä. Näitä periaatteita noudattaen perheyritys
on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1997. Hyvä palvelu on
luonut pitkäaikaisia kumppanuussuhteita rakennusliikkeisiin,
jotka rakentavat kerrostalokohteita Etelä-Suomessa sekä
Porin, Tampereen ja Jyväskylän alueilla.
Laatu on Porin Elementtitehtaalle sertifioitu kilpailutekijä.
Tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja toimintamme sertifioitu
ISO 9001:2015 -standardin mukaan. Korkealaatuisen
toimintamme perusta ovat ammattitaitoiset työntekijät, jotka ovat sitoutuneita yrityksen laatupolitiikkaan. Laatu syntyy koko henkilöstön
yhteistyöllä.
Kustannustehokkuus on Porin Elementtitehtaalle perusedellytys. Kehitämme
toimintaprosessejamme ja
panostamme henkilöstömme
osaamiseen jatkuvasti.
Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake
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Porin Elementtitehdas Oy on yli 20 vuoden
toimintansa aikana tehnyt betonielementit
lähes tuhanteen kohteeseen.

Referenssejämme

Referensseihimme kuuluu sekä perinteisiä kerrostalokohteita että
ainutlaatuisia erikoiskohteita.

BETONIRAKENTAMISEN
TUOTTEET

www.haucon.fi

Kattava valikoima
korkealaatuisia tuotteita
Valmistamme betonielementtejä pääosin asuinkerrostaloihin.
Lisäämme elementtien kokovaihtoehtoja käyttämällä sekä
omia että vuokramuotteja. Korkealaatuisen ja monipuolisen
valikoiman takaamiseksi käytämme kaikkien tunnettujen
valmistajien elementtituotteita.
Väliseinäelementit
Väliseinäelementit valmistetaan asiakkaan suunnitelmien
mukaan, ja sähköputket, -rasiat ja läpiviennit asennetaan
valmiiksi jo tehtaalla. Elementeille voidaan tehdä
sementtiliiman poistokäsittely, jos asiakas haluaa
lisätä pintamateriaalin tai maalin tartuntaa.
Väliseinäelementtejä valmistetaan kiertävillä
teräksillä tai tarvittaessa runsaasti raudoitettuina,
jolloin ne kestävät isompaa kuormaa.
Sokkelielementit
Valmistamme pelkkiä kuorielementtejä sekä
valmiiksi eristettyjä sandwich-sokkeleita.
Eristeinä on useimmiten EPS tai solupolyuretaani, joihin kosteus ei imeydy ja
joiden lämmöneristävyys on erittäin
hyvä. Teräsmuottipöytämme
takaavat tasaisen pinnan
sokkelielementteihin, jotka
halutaan jättää betoninharmaiksi. Sokkelielementit voidaan raudoittaa kestämään myös
maanpainetta, ja ne voidaan
käsitellä tartunnan varmistamiseksi maalausta tai rappausta varten.
Julkisivuelementit
Julkisivuelementeissä eristevaihtoehtoina
ovat villa, uretaani ja EPS. Sandwich-elementeissä käytetään ristiin uritettua villaeristettä, joka
estää kosteuden pääsyn rakenteisiin mm. varastoinnin aikana. Teemme tiilijulkisivuja ja muottipintaisia
sekä uritettuja maalausalustaisia betonipintoja. Myös ohutrappausjulkisivut ja pesubetoni kuuluvat valikoimaamme.
Tiilijulkisivuelementtejä valmistamme sekä 20 mm:n että
40 mm:n vahvuisista tiilistä.
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Sisäkuorielementit
Sisäkuorielementti voidaan eristää valmiiksi jo tehtaalla villalla,
uretaanilla tai EPS-eristeellä. Teemme myös ohutrapattuja
sisäkuorielementtejä, jotka sääsuojarapataan tehtaalla.
Elementin rappauspinta viimeistellään työmaalla. Työturvallisuuden varmistamiseksi voimme asentaa sisäkuorielementteihin aukkojen putoamissuojaukset sekä kaideholkit valmiiksi.
Parveke-elementit
Valmistamme kaikenkokoisia ja -muotoisia päistä tuettuja ja ulokeparvekkeita, jotka raudoitetaan rakennesuunnittelijan vaatimalla tavalla tarkkoja toleransseja
noudattaen. Parveke-elementin alapinta voidaan joko
telata tai harjata. Yläpinta voidaan jättää muottipinnalle
tai tehdä hienopesupinta. Parveke-elementti voidaan
jo tehtaalla varustella kaidekiinnitystä varten, jolloin
kaiteiden asennus työmaalla nopeutuu huomattavasti.
Parvekepielielementit valmistamme useimmiten telatulla
pinnalla, johon tehdään maalausalustakäsittely. Voimme
asentaa myös laatan ja pielen väliset neopreeninauhat.
Teräsbetonipalkit
Kaikenkokoiset suorakulmaiset palkit kuuluvat valikoimaamme. Palkkielementit voidaan käsitellä valmiiksi maalausalustaksi jo tehtaallamme, tai mikäli ne tulevat osaksi rakennuksen julkisivua, voidaan niihin tehdä tiililaattapinta.
Teräsbetonipilarit
Kaikenkokoiset pyöreät ja suorakulmaiset pilarit kuuluvat valikoimaamme. Parvekeelementtejä tukevat pilarielementit voidaan
käsitellä valmiiksi maalausalustaksi jo tehtaallamme. Pilarit voidaan varustella
tarvittavilla pilarikengillä sekä pilaripulteilla, joiden avulla ne saadaan kiinnitettyä anturaan tai
edellisen kerroksen pilariin.
Teräsbetonilaatat
Parveke-elementtien lisäksi
valmistamme massiivisia lepotasolaattoja sekä porrastasolaattoja. Mittatarkat laatat takaavat
helpon asennuksen sekä nopeuttavat
työmaata, koska paikallavalut vähenevät. Porrastasolaatat voidaan varustella
vaadituilla kannattimilla, jotka nopeuttavat
asennusta ahtaisiin paikkoihin.

Maanrakennus

Maanrakennustyöt • Sorat ja sepelit
Kiviainekset myös betoniin ja asfalttiin

www.maanrakennuskarkkainen.fi

Embra Oy on Suomen suurin irtosementin maahantuoja.
Embra Oy on osa saksalaista rakennusmateriaaleja
valmistavaa Schwenk-ryhmää. Tuotteemme soveltuvat
erinomaisesti kaikenlaiseen betonirakentamiseen.
Embra Oy:llä on tuontiterminaalit
Naantalissa, Loviisassa ja Joensuussa.

www.schwenk.fi

Ammattitaitoista
tuotantoa
Porin Elementtitehtaan elementit valmistetaan kahdella
tehtaalla, joiden yhteiskapasiteetti on lähes 85 000 m2
elementtejä vuodessa.

Karjalankadun tehdas
Porin Elementtitehtaan toimisto- ja
tehdastilat sijaitsevat osoitteessa
Karjalankatu 18. Karjalankadun tehtaalla
on 13 elementtipöytää, joilla pystytään
valmistamaan kaikki tuotteet väliseinistä
tiilijulkisivuihin. Tehtaalla työskentelee
noin 30 elementtialan ammattilaista, ja
tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 45 000 m2
vuodessa. Karjalankadulla on oma betoniasema, jolla
elementtien vaatimusten mukaiset betonilaadut pystytään
valmistamaan.
Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18
28130 Pori
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Uudenniityn tehdas
Porin Elementtitehdas laajensi tuotantoaan
vuonna 2015 ostamalla toisen tehtaan
Uudenniityn teollisuusalueelta. Tehdas sijaitsee
osoitteessa Maalaiskunnantie 3. Tehtaalla
on 11 elementtipöytää, ja siellä työskentelee
25 elementtialan ammattilaista. Tehtaan
tuotantokapasiteetti on noin 40 000 m2
vuodessa.
Porin Elementtitehdas Oy
Maalaiskunnantie 3
28760 Pori

Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18
28130 Pori

Tarjouspyynnöt
Jaakko Virtanen
toimitusjohtaja
puh. 040 592 8090
jaakko.virtanen@elementtitehdas.fi

Maalaiskunnantie 3
28760 Pori

Ostot ja laatuasiat
Roni Virtanen
puh. 040 529 1692
roni.virtanen@elementtitehdas.fi

www.elementtitehdas.fi

0201 224 200
www.laaninkuljetus.fi

INFRAN
AMMATTILAISET
Vahvaa maanrakennusosaamista Etelä-Suomessa
LAPPEENRANTA

MARTTILA

PORI

SALO

SASTAMALA

TAMPERE

LAHTI

TURKU

0201 224 380

0400 780 702

0201 224 320

0201 224 330

0201 224 340

0201 224 370

0201 224 200

0201 224 200

