Runkokehät

Sepa Oy on vuonna 1982 perustettu perheyritys, joka on kasvanut
Suomen merkittävimmäksi ja nykyaikaisimmaksi kattoristikoiden
valmistajaksi sekä yhdeksi alan suurimmaksi koko Euroopassa.
Yrityksen tehtaat sijaitsevat Keiteleellä ja Porvoossa.

Markkinaosuutemme kotimaassa on noin 30% ja liikevaihtomme
yli 20 miljoonaa euroa. Suuri kapasiteetti ja tehtaiden sijainti
eri puolella Suomea takaavat nopeat ja edulliset toimitukset
ympäri maata.

Eri tyyppisten kattoristikoiden lisäksi valmistamme siltamuotteja, puubetoniliittolaattoja, kevytlaattoja, runkokehiä
sekä palo- ja pihattoristikoita. Asiakkaitamme ovat Suomen
suurimmat talotehtaat, rakennus- ja tukkuliikkeet.

Kaikessa toiminnassamme panostamme tuotteiden ja
palvelujen korkeaan laatuun. Laadukkaan toimintamme takeena
ovat oma suunnitteluosasto, nykyaikaisimmat tuotantovälineet
sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö.

www.sepa.fi

SEPA-runkokehät
SEPA-runkokehä säästää aikaa ja rahaa
SEPA-runkokehä on puusta ja naulalevyistä valmistettu
tehdastoimitteinen valmis runkoyksikkö, joka on
tarkoitettu pieniin kesämökkeihin ja pihavarastoihin.
Runkokehän etuina ovat rungon pystyttämisen
helppous ja nopeus, koska alapohja, runkotolpat ja
kattoristikot ovat samaa pakettia.
Vakiomalleja on kolmea erilaista, jotka on jaoteltu
rungon leveyden mukaan. Näistä asiakas voi valita
mieleisensä ja koota haluamansa mittaisen rakennuksen.
Suurempiin rakennuksiin, kuten tilaviin
kesämökkeihin, varastoihin ja toimistorakennuksiin
SEPA-runkokehät valmistetaan asiakkaan antamien
mittojen mukaisesti.

Kolme vakiomallia
Pieniin rakennuksiin sopivat SEPA-runkokehät voi valita
kolmesta vakiokoosta, joiden leveydet ovat 3,6 m,
4,2 m ja 4,8 m. Vakiomallit ovat edullisia esimerkiksi
loma- ja varastorakennusten rakentamiseen
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Alapaarre:

3600 mm

4200 mm

4800 mm

Räystäs:

500 mm

500 mm

500 mm

Tukikorkeus:

2480 mm

2480 mm

2480 mm

Sisäkorkeus A:

2099 mm

2099 mm

2099 mm

Sisäkorkeus B:

2600 mm

2600 mm

2600 mm

Harjakorkeus:

3200 mm

3320 mm

3440 mm

ISO 9001
ISO 14001

• 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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