KOVA
KOKEMUS
BETONISTA

YKSILÖLLISET PORTAAT
MITTOJEN MUKAAN
Valmistamme laadukkaita suoria portaita, kierreportaita ja
ruuvikierreportaita. Toimitamme niitä niin omakotitaloihin, kerrostaloihin, kauppakiinteistöihin, oppilaitoksiin, julkisiin tiloihin
kuin teollisuusrakennuksiinkin kautta maan.

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSISTA


Kalasataman Redi




Asunto Oy Helsingin Oskar



Asunto Oy Vantaan Trigoni



Oulun seurakuntakeskus




Musiikkitalo

Scandic Vaasa -hotelli

Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors


HUSLAB-talo

TUOTTEEMME





Pilarit



Porraselementit



Betonielementit



Sokkelielementit

Pinnoitetut seinäelementit

Betoniponttonit ja laituritarvikkeet

CE-MERKINTÄ ON TAE LAADUSTA!

OLEMME
ELEMENTISSÄMME
SV-Element Oy on vuonna 2007 perustettu, riippumaton
ja yksityinen perheyritys. Varsinainen elementtituotanto
käynnistyi vuonna 2008 tehtaan valmistuttua Sulkavalle.
Tuotantolaitoksemme on edelleen yksi maamme nykyaikaisimmista ja tehokkaimmista betonielementtitehtaista. Tehtaamme laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy.

Toimintamme on koko ajan ollut kasvusuuntaista.
Tuotamme vuosittain noin 50 000 betonielementtineliötä pientaloihin, kerrostaloihin, halleihin,
ja julkisiin rakennuskohteisiin. Betonielementtejä
toimitamme pääasiassa rakennusliikkeille
ympäri maata.

Palveluksessamme työskentelee noin 45 ammattitaitoista henkilöä, ja tarvittaessa käytössämme
on elementtisuunnitteluun perehtyneiden kumppaneidemme osaaminen. Meillä on A-luokan
julkisivutyönjohtajan ja ensimmäisen luokan
betonityönjohtajan pätevyydet.

www.tanskanenoy.fi

PORTAIDEN
PINNAT
Valmistamme pesupintaisia, muottipintaisia ja graniittipintaisia portaita.
Graniittipinta on näyttävä valinta
sisätiloihin mutta sopii myös ulkokäyttöön, kun pinta poltetaan tai
käsitellään muulla tavalla karkeaksi.
Ulkoportaisiin erityisen hyvä valinta
on karkea pesupinta, josta betoniliima on pesty pois.

Vaaleat muottipintaiset ruuvikierreportaat sopivat HUSLABtalon moderniin ilmeeseen.

Ota yhteyttä!
puh. 02 731 2415
www.tukituote.fi

Betoniset ja muoviset peitetulpat
parvekkeisiin ja seiniin nostoankkureiden kierrereikien täydelliseen
peittämiseen betonin omalla värillä.

Meiltä saat myös
betoniin valettavat
ankkurit ja niiden
nostolenkit, harjateräsverkon
nostimet ja muottitarvikkeet.

www.ramo.fi

PORTAIDEN VÄRIT
Graniittipintaisten portaiden vakiovärejä
ovat vaaleanharmaa G603 ja tummanharmaa G654. Saatavana on myös saman sävyisiä graniittilaattoja, joita voidaan käyttää
esimerkiksi porraskäytävän lattiapintojen
päällystämiseen. Toimitamme joustavasti
muitakin värejä, sillä maahantuomme
graniitit ja liuskekivilaatat itse Kiinasta.

Käsissämme ovat syntyneet monen
tunnetun julkisen kohteen portaat.
Yksi kohteista on Musiikkitalo,
jonne toimitimme graniittipintaisia
(sävy G654) ruuvikierreportaita
ja suoria portaita.

KYSY BETONISTA &
PYYDÄ TARJOUS!

Toimitusjohtaja
Simo Vanninen
puh. 050 546 6963
simo.vanninen@sv-element.fi
Tuotantoinsinööri
Simo Löppönen
puh. 044 772 0501

Heikkurilantie 40
58700 Sulkava
www.sv-element.fi

simo.lopponen@sv-element.fi
Talouspäällikkö
Mervi Vanninen
puh. 050 546 6964
mervi.vanninen@sv-element.fi

Kuljetuspalvelut ammattitaidolla

Kuljetus

SAL-product Oy

Betoniteollisuuden laitteet ja muotit

Töyrytie 1-5 B 16, 33530 TAMPERE | P. 050 558 5670
sal@salproduct.com | www.salproduct.com

Miettinen OY
SAVONLINNA • 050 365 2366
kuljetus.miettinen@hotmail.fi

• www.jssuomi.fi

SV-Element Oy

