KATORP OY
SPECIALIST PÅ
TAKAVVATTNING

TAKEXPERTEN STÅR
TILL DIN TJÄNST

Katorp Oy är ett familjeföretag från Reso, med över 40 års erfarenhet av taklösningar och nästan
två årtionden med erfarenhet av EPS-lösningar. Vi erbjuder takmonteringar som helhetspaket från
planering till förverkligande snabbt och kostnadseffektivt. Via oss får du lämpliga lösningar till både
nyproduktion och sanering, både för takelement och för platsbyggda tak. Genom noggrann mätning
av rätt mängd isolering sparar man på materialkostnader.

1.

Planeringstjänst

2.

Utifrån kundens bilder
planerar vi den tillräckliga
taklutningen och det
krävda u-värdet.

Produktion
Vi producerar kilar i lämplig
modell och tjocklek med en
varmtrådsskärare, alltid från
inhemska material.

3.

Direkt leverans
Vi levererar färdigt skurna
EPS-skivor direkt till byggnadsplatsen. Leveransen innehåller
detaljerade installationsbilder.
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Varför EPS?
EPS är expanderad polystyren med slutna
celler. Värmeisoleringsförmågan baserar sig på
den stillastående luften i en sluten struktur.
Formskurna EPS-isoleringskivor är moderna,
lättviktiga och enkla att installera och därför en
bra lösning för yttertakets lutning. EPS varken
möglar eller ruttnar.
EPS är miljövänligt och 100 % återvinningsbart.
Produktionsavfall hanteras för att användas
åter till ny råvara. Genom att använda EPS
sparar du också i kostnader. Kostnadsbesparing
bildas då man noggrant optimerar mängden av
isolering.

www

LÄS MERA!
katorp.fi/eps

Den rätta lösningen för ditt tak
Varje tak är unikt och därför behöver man expertis för att
planera en rätt lösning för taklutning. Via oss får du planering
och kilar till alla yttertak, alltid pålitlig och sakkunnigt.
Då övre bjälklaget är färdigt lutande, erbjuder vi tre olika
baslösningar. Då övre bjälklaget är rakt, finns det två olika
alternativ. Dessutom planerar och producerar vi lösningar
för alla specialobjekt enligt individuella mått.

Varför PIR?
PIR är tillverkad av polyuretanskum och är ett isoleringsmaterial som
stämmer överens med de nuvarande kraven på energieffektivitet. Dessutom är PIR ett mögelfritt och brandsäkert alternativ för yttertakets
lutning. PIR är ett fukttekniskt säkert material med ett toppklassigt
värmeisoleringsvärde. PIR ger ypperlig energieffektivitet och brandsäkerhet. Vi erbjuder också taklutningar med PIR-isolering.

Vi erbjuder även
lämpliga lösningar för
specialobjekt, såsom
rappningslister och
passbitar för profilplåtar.
Fråga mera!

Ta kontakt med oss! www.katorp.fi

Hållfast och fuktavvisande
värmeisolering för tjälisolering,
platta på mark och omvända tak

Innovativ isolering för platta på mark.
30 % mindre betong, 20 % mera
hållbarhet och 10 % förmånligare

Av FF-PIR isolering utvecklat,
underhållsfritt, passivt antennelement
tränger mobilsignalen in i byggnaden

Med patenterad formteknologi
producerade kvalitativa EPSvärmeisoleringar

Högeffektiv isolering för
vägg och tak, mer boyta

Tulppa våtrumsskivan är ett tryggt
och snabbt allternativ för golv och
väggar i våtutrymmen

ETT TAK SOM SKYDDAR
DIN EGENDOM
Våra lösningar garanterar en fungerande
byggprocess och ett hållbart tak.

Slottsgatan 29, Åbo, Kattoliittos hedersomnämnande 1999.
(Byggnadsår 1997)

Logistikcenter, Åbo

PROTAN EXPONERADE TAK







Tål extrema förhållanden
Bevisat långlivade
Kan monteras i alla väder
Minimerad brandrisk tack vare varmluftssvetsning
Jämna, hållbara fogar
Miljövänliga

Kontakta oss:
protan@protan.fi
www.protan.fi
0207 410 400

• www.jssuomi.fi

Arctia Shipping flytande kontorsbyggnad,
pris av Finlands byggnadsingenjörers förbund RIL 2013

