KATORP OY
KATTOJEN VEDENPOISTON
AMMATTILAINEN

KATTOJEN ASIANTUNTIJA
PALVELUKSESSASI

Katorp Oy on raisiolainen perheyritys, jolla on yli 40 vuoden kokemus kattoratkaisuista sekä lähes
kahden vuosikymmenen kokemus EPS-ratkaisuista. Tarjoamme kattoasennukset kokonaispaketteina
suunnittelusta toteutukseen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Meiltä saat sopivat ratkaisut niin
uudis- kuin saneerauskohteisiin sekä paikalla tehtyihin että elementtikattoihin. Tarkasti kohteen
mukaan mitoitettu eristeen määrä auttaa säästämään materiaalikustannuksissa.

1.

Suunnittelupalvelu

2.

Laadimme asiakkaan kuvien
perusteella suunnitelman
vesikaton riittävästä kallistuksesta ja vaaditusta U-arvosta.

Valmistus
Työstämme sopivan paksuiset ja malliset kiilat omilla
leikkausroboteillamme kotimaisesta materiaalista.

3.

Suora toimitus
Toimitamme valmiiksi
leikatut EPS-levyt suoraan
työmaalle yksityiskohtaisten
asennuskuvien kanssa.
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Miksi EPS?
EPS on umpisoluista, paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jonka lämmöneristävyys perustuu suljetussa rakenteessa
olevaan liikkumattomaan ilmaan.
Muotoon leikattu EPS-eristelevy on nykyaikainen,
kevyt ja tasalaatuinen sekä helposti asennettava
ratkaisu vesikaton kallistuksiin. EPS ei lahoa tai
homehdu.
EPS on ympäristöystävällinen ja 100-prosenttisesti kierrätettävä materiaali. Kaikki leikkuujäte
kierrätetään uudeksi raaka-aineeksi. EPS:n käyttö
säästää myös rahaa: kustannussäästö syntyy
eristeen määrän tarkalla optimoinnilla.
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LUE LISÄÄ!
katorp.fi/eps

Oikea ratkaisu katollesi
Katot ovat yksilöitä, ja oikeanlaisen vesikaton vastakallistuksen
suunnittelu vaatii asiantuntemusta. Meiltä saat suunnitelmat
ja kiilat kaikille vesikatoille luotettavasti ja asiantuntevasti.
Tarjoamme kolme erilaista perusratkaisua vesikaton vastakallistukseen, silloin kun yläpohja on jo valmiiksi kallistettu.
Kun yläpohja on suora, on vaihtoehtoja kaksi. Lisäksi
suunnittelemme ja valmistamme yksilölllisten mittojen
mukaan ratkaisut kaikkiin erikoisempiin kohteisiin.

Miksi PIR?
Nykyaikaisiin energiatehokkuusvaatimuksiin vastaava, polyuretaanista valmistettu PIR-lämmöneriste on palonkestävä ja homehtumaton vaihtoehto vesikaton kallistukseen. PIR on kosteusteknisesti
turvallinen tuote, ja sen lämmöneristysarvo on huippuluokkaa. PIR
tarjoaakin energiatehokkuutta ja paloturvallisuutta parhaimmillaan.
Meiltä saat myös vesikaton kallistukset PIR-eristeestä.

Meiltä löytyvät myös
erikoiskohteisiin
sopivat ratkaisut, kuten
rappauslistat ja profiilipellin
täytepalat. Kysy lisää!

Ota meihin yhteyttä! www.katorp.fi

Luja ja vettymätön routaeriste
sekä alapohjien ja käännettyjen
kattojen lämmöneriste

Maanvaraisen alapohjan lattiaratkaisu:
30 % vähemmän betonia, 20 %
enemmän lujuutta,10 % edullisempi

Huoltovapaa passiivinen antennielementti,
säilyttää mobiiliverkon kuuluvuuden sisälle

Muottiteknologialla valmistetut
laadukkaat EPS-lämmöneristeet

Perinteistä eristettä ohuempi,
energiatehokas valinta
seiniin ja yläpohjiin

Turvallinen ja nopea ratkaisu seinien
ja lattian vedeneristykseen

KATTO, JOKA SUOJAA
OMAISUUTESI
Ratkaisumme takaavat toimivan
rakennusprosessin ja kattosi kestävyyden.

Linnankatu 29,Turku, Kattoliiton kunniamaininta 1999.
(Rakennusvuosi 1997)
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PROTAN NÄKYVÄT VESIKATOT







Kestävät ääriolosuhteita
Todistetusti pitkäikäisiä
Voi asentaa säässä kuin säässä
Kuumailmahitsaus minimoi paloriskit
Tasaiset, kestävät saumat
Ympäristöystävällinen

Ota yhteyttä:
protan@protan.fi
www.protan.fi
0207 410 400

• www.jssuomi.fi
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