Kattoristikot

Suomen johtava ristikkovalmistaja

Varmista turvallinen kattorakenne

Sepa Oy on yli 20 toimintavuotensa aikana toimittanut
yli 2 miljoonaa kattoristikkoa, eikä yksikään toimitus
ole myöhästynyt.

Kattorakennetta suunniteltaessa tulee olla ajoissa
yhteydessä kohteen päärakennesuunnittelijaan,
joka antaa ristikon mitta- ja kuormitustiedot ja niitä
käytetään tarjousvaiheessa sekä lopullisessa ristikkosuunnittelussa.

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 ristikkovalmistajana Inspecta-Sertifiointi Oy:n
myöntämät ISO 9001- ja ISO 14001-sertifikaatit sekä
ensimmäisenä suomalaisena ristikkovalmistajana
myönnetty CE-merkin käyttöoikeus.

Ristikoiden mukana toimitetaan viralliset ristikkokuvat ja -laskelmat sekä NR-asennus- ja käsittelyohjeet.
Ristikkokuvista selviää mahdollisesti nurjahdustuettavat
sauvat, mutta kohteen päärakennesuunnittelija vastaa
katon kokonaisjäykistyksestä.
Asennus- ja käsittelyohjeisiin sekä kuvallisiin varastointiohjeisiin kannattaa tutustua jo ennen ristikkotoimitusta internet-osoitteessa www.sepa.fi.

www.sepa.fi

SEPA-kattoristikot
Sepa-kattoristikkotyypit

Kantavia ratkaisuja
Kattoristikoita valmistetaan yhdeksää erilaista perustyyppiä.
Jokainen ristikko suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti
asiakkaan, mieluiten kohteen rakennesuunnittelijan
piirtämän ristikkokaavion perusteella.

1. Harjaristikko

Kehä- ja mansardiristikoilla saadaan helposti lisää huonetilaa puolitoistakerroksisiin rakennuksiin. Ullakkoristikot on tarkoitettu tavaran säilytystä varten. Massiivipuisia vaarnapalkkeja käytetään yleisesti ns. kurkihirsiasuinrakennuksissa. Niitä käytetään myös yhä enemmän
esim. taloyhtiöiden autokatoksissa liimattujen palkkien
korvaajana.

2. Saksiristikko

3. Pulpettiristikko

Lisätietoja ristikoista internet-osoitteestamme, jossa voi
jättää myös tarjouspyynnön ristikoista.

4. Palkkiristikko

5. Kehäristikko

6. Vinosauvainen käyttöullakko

7. Suorasauvainen käyttöullakko

Valmistus ja toimitus
8. T-saksiristikko

Suuri kapasiteetti, tuotannossa käytettävä nykyaikaisin
teknologia ja ammattitaitoinen henkilöstö varmistavat
laadukkaiden kattoristikoiden valmistuksen.
Puurakenteet, naulalevyt ja laskelmat kuuluvat InspectaSertifiointi Oy:n laadunvalvonnan piiriin.
Saumaton yhteistyö myynnin, suunnittelun, tuotannon
ja kuljetuksen kanssa takaa, että kattoristikot ovat
rakennuspaikalla sovittuna aikana.

9. Mansardiristikko
10. Vaarnapalkki

Tarvittavat lähtötiedot

to

uus

Tuen leveys
Räystäs

Alapaarteen pituus

Räystäs

Kattoristikoita tilatessa tulee asiakkaalla olla tiedossa
seuraavat tiedot:
• Ristikkotyyppi
• Alapaarteen pituus
• Räystään pituudet
• Kattokaltevuus tai
harjakorkeus
• Tukikorkeus
• Tuen leveys

• Kappalemäärä
• Kannatinjako
• Katemateriaali
• Välituen paikka
• Huonetilan mitat
(kehä- ja mansardiristikot)

Keitele
Porvoo
Helsinki

Sepa Oy
• Vesannontie, 72600 Keitele
Puh. 020 762 8700, fax 020 762 8750
• Yrittäjäntie 12, 06450 Porvoo
Puh. 020 762 8770, fax 020 762 8771
sepa@sepa.fi ja sepa.porvoo@sepa.fi

www.sepa.fi
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