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UUSIA ULOTTUVUUKSIA
PARVEKERAKENTAMISEEN

JA PERUSKORJAUKSIIN



Sepa parvekemoduuli on suunniteltu vähentämään työmaa-aikaa. Valmis kokonaisuus kuljetetaan 

työmaalle kuorma-autolla ja nostetaan rakennuksen seinälle ennalta asennettuihin kiinnikkeisiin. 

Vain parvekkeen lasitus sekä katon ja kerroksen ovipeltien tiivistys seinään tehdään työmaalla.

Moduulit kasataan kuivissa tiloissa ja rakenteet ovat kevyitä sekä mittatarkkoja. Parvekkeen runko 

muodostuu ristikkorakenteisesta ja palomitoitetusta kehästä. Kantava runko verhoillaan säänkes-

tävillä julkisivulevyillä, rappauslevyillä tai arkkitehdin toivomalla julkisivumateriaalilla.  Parvekkeen 

lattia on kaunista ja jalalle mukavaa painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puuta. Sekä parveke-

elementin katto että lattia on kallistettu joko etu- tai takareunaan, jossa on kouru sadevesien ke-

räämiseksi. Katon katemateriaali on bitumikermi (huopa). Parvekkeen kaide voidaan asentaa jo 

tehtaalla tai vaihtoehtoisesti työmaalla lasituksen yhteydessä. 

Sepa ulokeparveke suunnitellaan kolmesta eri mallivaihtoehdosta asiakkaan väritoiveiden mukaan. Par-

vekekokonaisuus voi sisältää yhdestä neljään kerrosta – koko moduuli toimitetaan valmiiksi koottuna.

Sepa parvekemoduulien avulla parvekkeiden lisääminen vanhoihin kohteisiin on 
nopeaa ja sillä vältetään turhien työvaiheiden aiheuttamia kustannuksia. Uusien 
kohteiden suunnitteluvaiheessa moduulit tarjoavat mahdollisuuden luoda moni-
muotoisia julkisivuratkaisuja toteutuskustannusten pysyessä maltillisina.

SEPA PARVEKEMODUULI
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SUOMEN JOHTAVA RISTIKKOVALMISTAJA
Sepa Oy on toimittanut vuodesta 1982 lähtien jo yli 3 miljoonaa kattoristikkoa, eikä yksikään toimitus ole 
myöhästynyt. Sepa Oy:n tehtaat sijaitsevat Keiteleellä ja Porvoossa ja markkinaosuutemme on n. 35%. 
Suuri kapasiteetti takaa nopeat ja edulliset toimitukset joka puolelle Suomea. Laadukkaan tuotannon 
takeena on oma suunnittelu, nykyaikaisimmat tuotantovälineet ja Sepa Oy:lle ainoana ristikko-
valmistajana Inspecta-Sertifiointi Oy:n myöntämät ISO 9001- ja ISO 14001-sertifikaatit sekä ensimmäisenä 
suomalaisena ristikkovalmistajana myönnetty CE-merkin käyttöoikeus.
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SEPA OY 

KEITELE 
Vesannontie, 72600 KEITELE 

Puhelin 020 762 8700 
Faksi 020 762 8750  

sepa@sepa.fi 

PORVOO  
Yrittäjäntie 12, 06450 PORVOO 

Puhelin 020 762 8770 
Faksi 020 762 8771 

sepa.porvoo@sepa.fi

LATTIARAKENNE
Puuritilä
Vedeneristys, pelti
Lujalevy
Puupalkki
Julkisivumateriaali

Kiinnitys seinään Sepan suunnitelmien mukaan. Seinässä oltava 
ruostumaton teräslevy, johon kiinnike hitsataan. Yhden kerrok-
sen parveke toimitetaan valmiiksi koottuna kokonaisuutena. 
Useamman kerroksen kokoinen parvekekokonaisuus mitoite-
taan ja valmistetaan tapauskohtaisesti valmiiksi koottuna tai 
erillisinä elementteinä ja kootaan työmaalla.

SEPA PARVEKEMODUULI

KATTO
Bitumikermi
Vaneri
Puupalkit
Kipsilevy
Julkisivumateriaali

SEINÄT
Julkisivulevy
Harvalaudoitus
Palomitoitettu ristikkorakenne
Harvalaudoitus
Julkisivumateriaali

MAKSIMIMITAT
Leveys 4 000 mm / Syvyys 2 000 mm 
Korkeus 3 300 mm
Seinän paksuus 190–250 mm
Lattian/katon paksuus n. 300 mm
Lattiakuorma 2,0 kN/m²

Tuotteelle on myönnetty varmennustodistus VTT-VA-00005-15 ja patentti No 125419.

Max.
3 300 mm

Katon paksuus
n. 300 mm

Lattian paksuus
n. 300 mm

Max. 
2 000 mm

Max.
4 000 mm

Seinien paksuus
190–250 mm


