
TUOTTEET
OPAS KESTÄVIIN ASENNUKSIIN



Meiltä löydät kaiken
MITÄ VOI PURISTAA

Yksi valmistaja, seitsemän järjestelmää

Kupari  PROFIPRESS

Rakenna asennuksiin oma mukavuustaso Viegan kupariosilla.  
“Made in Germany”-sloganiin on luottanut myös Yhdysvaltojen 
Puolustusministeriö, joka saneerasi 45 kilometrin pituisen putkiston 
Pentagoniin. Saatavana 12-108 mm koossa - välikoko 64 mm mukaan 
lukien.

Kromikupari   PROFIPRESS CR
 
Kromikupari tyylikkääseen ja viimeisteltyyn pinta-asennukseen. Kattava liitinvali-
koima saatavilla 12-, 15- ja 18 mm koossa. Panostamalla muotoiluun pienet seikat 
muuttuvat merkitykseltään isoiksi: oikein suunniteltu puristusliitin paljastaa aina pu-
ristamattoman liitoksen, jolloin vesivahingoilta vältytään. Tämä löytyy jokaisesta Viegan 
valmistamasta liittimestä.

Komposiitti    SMARTPRESS    
Virtausoptimoitu komposiittijärjestelmä muodostaa hiljaisen putkiston, kun veden virtaama supistuu 
osalla vain poikkeuksellisen vähän. Näin putkistoon ei tule kuormitusta paineiskujen tai muun kohinan 
aiheuttamana. Toimintavarma, o-renkaaton ja kalibrointivapaa järjestelmä on lisäksi nopea ja helppo 
asentaa.

Sinkitty   PRESTABO

Taloudellinen vaihtoehto kuparille lämmitys-, jäähdytys-, sekä paineilmajärjestelmiin.
Saatavana 12-108 mm koossa - välikoko 64 mm mukaan lukien. Putki saatavana 3- ja 6- metrin pituisina. 

 

Ruostumaton teräs   SANPRESS INOX

Järjestelmä ruostumattomasta teräksestä antaa maksimaalista 
laatua ja turvallisuutta vaativimpiinkin käyttökohteisiin, kuten maatalo-

uteen ja teollisuuteen. Suosittu järjestelmä käyttövesiverkostojen tekoon, 
kun halutaan korroosion kestävä metallinen verkosto. 

Aisi 316 kohteisiin, missä on kova ulkoinen korroosiorasite. Aisi 444 on edul-
linen vaihtoehto, kun veden puolesta putkistossa on käytettävä rosteria.

Teräsputki   MEGAPRESS

Järjestelmä mahdollistaa tulityövapaat liitokset mustaan teräsputkeen. Nopean liitoksen 
lisäksi puristamalla valmis kierre mustaan putkeen. Järjestelmä pitää sisällään niin käy-

rät, haarat, kierrenipat ja muhvit kokoluokassa ⅜”-4”- kaikki varastotuotteina.  
Täydellinen järjestelmä pitää sisällään niin käyrät, haarat, kierrenipat ja muhvit kokoluokassa 

3/8-4”.

Pem-putki   GEOPRESS

Järjestelmä koostuu punametalli-liittimistä, jotka voidaan korroosion kestävyytensä ansiosta asentaa jopa 
haastavaan savimaahan tai mereen. Laajalla osavalikoimalla ratkaiset monet ongelmat, kuten vuotavan putken 

korjaamisen tai saaristojen painevesilinjojen liitännät. Soveltuu hyvin kunnallisteknisten liitosten tekemiseen ja 
vuotojen korjaamiseen.

Tiesitkö?
Osien tukeva ja mittatarkka 
muotoilu mahdollistaa linjaston 
esivalmistelun puristamatta.



Punametallia käytetään laajalla skaalalla talotekniikassa ja teollisuudessa, 
sillä se ei muodosta sähköparia muiden materiaalien kanssa. 
Näin ollen, punametallia voidaan käyttää ilman muistisääntöjä.

RUB Palloventtiilit elinikäisellä takuulla
— venttiili, joka ei vuoda karalta 

Mestaritason palloventtiilit tulevat RUBin tehtaalta 
Pohjois-Italiasta. RUBilla suunnittelun kulmakivenä 
on käytetty syvää ymmärrystä siitä, mikä materiaali 
ja millainen muotoilu toimii missäkin käyttökohteessa 
parhaiten. 

RUBn jokaiselle venttiileille tehdään vielä ennen myyn-
tiä 24-tunnin tiiveystesti, jotta laatu ja venttiilin pitävyys 
varmistetaan. Näin RUB pystyy takaamaan jokaiselle 
venttiilille elinikäisen takuun. 

Lämmitys- ja käyttövesijärjes-
telmiin suunniteltu venttiili on 
rakennettu kiinteällä boksilla

· Kaksi päällekkäistä 
  Viton-tiivistettä

· reagoi nopeasti paineen-
  vaihteluiden ja lämpötilan 
  muutoksiin

· 100% huoltovapaa

KIERREOSIEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Tuotteen muotoilusta löytyvä 
ratkaisu tuo nopeutta ja mukavuut-
ta päivittäiseen asennustyöhön. 
Punametallisilla kierreosilla saat 
asennuksiin jotain erilaista – vankat 
rakenteet, mittatarkat osat ja katta-
van kokovalikoiman.

KARHENNETUT 
KARTIOKIERTEET

Punametallia käytetään paljon Eu-
roopassa ja tästä syystä myös osien 
koko haitari on mittava. 

Tässä on tuoteryhmä, joka kuuluu 
jokaisen laatutietoisen asentajan 
osapakkiin.

UUDEN SUKUPOLVEN 
KÄYTTÖKOKEMUS

Materiaalikoostumuksessa on 90% 
kuparia ja sinkkiä vähäiset 4%. 
Poikkeuksellisen kestävän ja talo-
udellisen tuotteesta tekee salainen 
ainesosa: laadukas tina-oksidi. 
Tässä piilee syy 100% 
korroosionkestävyydelle.

KESTÄVÄMPI KUIN MIKÄÄN 
MUU KIERREOSA



MUOVITUOTTEET
LATTIAKAIVOT ERI KOHTEISSA — MITÄ, MIKSI JA MITEN?

Meriser valmistaa laajan valimoiman erilaisia kaivomalleja, lisäosia 
ja tarvikkeita. Kun kaikki viemäröintiin tarvittavat osat tulevat samalta 
valmistajalla, turvallisuus ja varmuus viemärilinjojen teossa kasvaa.

KAIVOMALLI KOHTEEN MUKAAN

Käytetyin lattiakaivomalli uudis- ja saneerauskohteisiin, eikä suotta. 
Meriserin valmistamassa lippulaivamallissa oleva kiilarengas pitää 

vesieristyslaipan tukevasti kiinni kaivossa. Lisäksi, kaivossa olevat kaksi 
sivuliitäntää mahdollistavat esimerkiksi pesukoneen poistoputken, käsien-
pesualtaan, kuivakaivon ja/tai kondenssivesiputken yhdistämisen samaan 
kaivoon.  

Uudiskohteisiin soveltuva kaivomalli, jossa 32mm sivuliitäntä on 
alemmalla tasolla. Tämän ansiosta lattiakaivo on helppo liittää kuiva-

kaivoon niin, että putkeen tulee 20mm kaato- korokerengasta käyttämättä. 
Muotoilussa on huomioitu tarvittava tila lattialämmitysputkille, jotka mahtu-
vat kannen ja 32 liitännän väliin. 

 
Kuivakaivo, jossa muhvi on valmiiksi mukana liitettävää putkea var-
ten. Asennuksessa ei tarvitse käyttää erillistä ht-osaa, sillä kaivon voi 

liittää suoraan putkeen. Malli soveltuu esimerkiksi saunaan, tekniseen tilaan, 
lämminvesivaraajan alle ja tiloihin, missä käytetään hyvin vähän vettä.

RATKAISUT MUUTTUVIIN TILANTEISIIN

Mekaaninen hajulukko sopii erinomaisesti kohteisiin, missä kulute-
taan vähän vettä. Hajulukko estää kaivon kuivahtamisen ja hajuhai-

tan muodostumisen. Kaikkiin Meriserin kaivomalleihin soveltuva tuote sopii 
kahvallisiin vesilukkoihin ja on helppokäyttöinen: läppä painetaan paikoilleen 
ilman, että tarvitsee vaihtaa kaikkia sisuskaluja. 

Hyvä ja helppo lattaiakaivon sivuliitännän avaustyökalu. Avaustyö-
kalulla aukaiset liitännän vain kopauttamalla natsan auki, eikä vaadi 

muita työkaluja kuin vasaran. Mitoitettu 32-sivuliitokselle siistiin avaamiseen. 

Kaikille Meriserin valmistamille lattiakaivoille asennusjalalla saadaan 
lattiakaivo tukevasti kiinni alustaan ennen valua. Jalustassa on kat-

kaistavat korokkeet, joka helpottaa putken asentamista haluttuun korkoon. 
Kaivon ja asennusjalan kiinnitys tapahtuu ruuveilla. 

Lisäosana saatava korotusrengas auttaa tilanteissa, kun viemäriliitos 
on jäänyt suunniteltua syvemmälle tai kun lattiaa joudutaan nosta-

maan. Korotusrenkailla voi muuttaa korkeutta 12mm-160mm.
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KAIKKI TARVITTAVA KIINTEISTÖJEN VIEMÄRILINJOJEN VETOON



RAAKA-AINEISTA JA LAADUSTA TINKIMÄTTÄ

HANAT JA PESUKONEVENTTIILIT LETKUT

Mikäli kalustaminen on LVI-asentajan työssä lempipuuhaasi, tiedät jo ehkä, ettei tarvikkeiden 
laadusta kannata tinkiä. Gate-Kalustesulkutuoteperheestä löydät aina oikeat laatuosat, jotka 
kestävät asennuksen jälkeistä käyttöä ja aikaa. 

1. SUOMALAISET HELMET
» Turvalliset ja  pitävät liitokset.

2. METALLISET KANNET
» Kestää ja pysyy pitkään tyylikkäänä.

3. MUTTERIN ALLA 3/8 KIERRE
» Laaja yhdisteltävyys liittimien ja hanojen välillä.

4. VAHVAT RAKENTEET  
» Sisukset eivät kierry auki purettaessa.

ORAS, hanojen klassikko. Oraksen hanoja asenne-
taan päivittäin päiväkodeista palvelutaloihin. Ajaton 
muotoilu ja hyvä varasosien saatavuus ovat nostaneet 
Oraksen tuotteet osaksi LVI-Gaten perusvalikoimaa.

Oras Group on merkittävä eurooppalainen vesika-
lustetoimittaja: se on markkinajohtaja Pohjoismais-
sa ja johtava yritys Manner-Euroopassa.  

NEOPERLIN letkuja käyttävät päivittäin miljoonat ih-
miset ympäri maailman, sillä patentoitu SOFTPEX®- 
tavaramerkki takaa laadukkaat kytkennät jokaiseen 
kohteeseen. 

Vastuullinen Neoperl on saksalais-sveitsiläinen yri-
tys, joka tarjoaa luotettavia tuotteita käyttövesijärjes-
telmiin.



KANNAKOINTI
on ainutlaatuinen ja arvostettu kannakointivalmistaja. Innovatiivisuus on 
havaittavissa monessa Faluplastin tuoteryhmässä: yksi ja sama tuote on 

muokattavissa monelle eri putkikoolle. Kiinnikkeet, TPE-liitokset ja  valutuet ovat 
hyvä esimerkki Faluplastin missiosta helpottaa asentajan työtä järkevillä tuotteilla.

ÄÄNIERISTETTY  
C-PIDIN

• Äänieristetty C-pidin on uni-
versaali tuote joka käy kaikille 
putkimateriaaleille ja järjes-
telmille.

Kiinnitys kohteen mukaan:
- kannatinkisko: kiskoruuvi
- betoni: betoniruuvi
- puu: jalkaruuvi

AVOKANNAKKEET

• Markkinoiden suosituin kan-
nakointimalli kustannustehok-
kuutensa puolesta. 

• Jättää siistin ja turvallisen 
lopputuloksen.

• 1- ja 2-osaiset avokannak-
keet löytyvät valkoisena ja 
kromattuna kokoluokassa 
10-42.

 FALUSNAP
-KANNAKKEET

• Napsautettava lukituskansi 
on mukava käyttää ja tekee 
kohteesta viimeistellyn näköi-
sen. 

• Erikoisuus: yksi koko sopii 
jopa kolmelle eri putkikoolle. 
Näin varastointi ei pääse kuor-
mittumaan.

• 1-3-osaiset kannakkeet 
saatavana valkoisena ja kro-
mattuna. Komposiittiputkelle 
myös oma sarjansa.

KONSOLI-
KANNAKKEET

• Muista tarkistaa konsoli-
kannakkeen sallittu kuorma 
kuormitustilanteessa.

• Seinä- ja kattokiinnityksiin 
sopiva konsolikannake saata-
villa 4 eri koossa: 200,300,400 
ja 600mm. 

Kiinnitys:
- LVI-ruuvi 
- kuusiokantainen/ laipallinen 
betoniruuvi

JALKARUUVI

•  Kiinnitystarvike, jota tarvi-
taan lähes jokaisella asennuk-
sella.

•  Sisäkäyttöön soveltuva 
sähkösinkitty jalkaruuvi T25 
vääntiöllä

•  Saatavana kokoluokassa 
50-120mm

Rakenteisiin kiinnitys on ensimmäinen asennuksessa tapahtuva työvaihe ja putkiston käyttökestävyyteen vaikut-
tava toimenpide. Huolehtimalla oikeaoppisesta kiinnityksestä ja kannakoinnista rakennat miellyttävän ja hiljaisen 
putkiston, ilman pelkoa paineen vaihteluiden muodostamista paineiskuista tai muista käyttörasitteista.

   PUTKEN HALKAISIJA 
   (MM)

   ETÄISYYSKIINNIKE     
   (M)  

 12  1,25

 15  1,258

 18  1,50

 22  2,00

 28  2,25

 35  2,75

 42  3,00

 54  3,50

KANNAKOINTIVÄLI INOX, KUPARI- 
JA SÄHKÖSINKITYLLE PUTKELLE

KANNATINKISKO

• Voidaan katkaista puukko- ja 
vannesahalla.

Vinkki: Kiskoruuvi jousella 
nopeuttaa asennuksia, kun 
putket voidaan kohdistaa suo-
raan ennen kiristystä.  

Kiinnitys:
- LVI-ruuvi 
- kuusiokantainen/ laipallinen 
betoniruuvi



LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Miten varaudut lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asentamiseen? 

1 KALVOPAISUNTA-ASTIAMALLI JA -KOKO

Valitse kalvopaisunta-astia käytettävän nesteen mukaan. 
Etanolipohjaiselle lämmönsiirtonesteelle suositellaan pus-
sia, joka suojaa kalvopaisunta-astiaa. Flamco Airfix P saata-
va 12,18 ja 24-kokoluokassa.

Flamcon perinteisellä Contra-Flex paisunta-as-
tialla on kattava kokohaitari ja saatavana heti 
toimitettuna jopa 9 eri kokoa. Paisunta-astioiden 
liitosyhteen sijainti riippuu astian koosta. Kokoluo-
kassa 12-25l yhde sijaitsee paisunta-astian pääl-
lä, kun taas 35-80l yhde on astian kyljessä. 
Lämmitysjärjestelmiin, missä on iso vesitilavuus
ja suuret lämpötilanvaihtelut käytetään 100- 200l
astioita, joissa liitosyhde on astian päällä.

2ILMANPOISTIMET

Järjestelmän koosta riippuen voidaan 
valita klassikkomalli Flexvent tai isompi 
Flexvent Pro-malli. Pro-mallissa suodatin 
halkaisee jopa suurimmatkin ilmakuplat 
pois järjestelmästä.

Vinkki asentajille! Pro-malli poistaa 
tehokkaammin ilmaa, joten määrällisesti 
linjastoon niitä tarvitaan vähemmän kuin 
tavallisia ilmanpoistimia.

3 VAROVENTTIILIT

Kaikkien lämminvesivaraajien ja käyttövesijärjes-
telmien suojaamiseksi suositellaan käytettäväksi 
varoventtiilä. Prescor-varoventtiilissä käytetään 
korkealaatuista kumia, joka vastaa kovuudeltaan va-
roventtiilin avautumispaineen asettamia vaatimuksia. 
Näin venttiili ei voi takertua istukkaan.

4SYÖTTÖ- JA TÄYTTÖVENTTIILIT

Asentajapiireissä luotettavaksi todetut LK Armaturen valmistamat venttiilit ovat 
tasapainossa hinta-laatu suhteen puolesta. LK on yksi Pohjoismaiden johtavista 
LVI-toimittajista ja toimineet vuodesta 1910 saakka. Nykyään LK:n LVI-ratkaisut 
ovat monille itsestään selvä valinta.

5 MUUT TARVIKKEET

Muista myös muut tarvikkeet, kuten 
mittarit, venttiilit, telineet ja putkityö-
kalut sujuvaan asennukseen. 



Merikarvian LVI-tuote Oy on valmistanut erikoismessinkituotteita ja putkiliittimiä jo yli 
30-vuoden ajan. Tietotaito laadukkaiden LVI-tuotteiden tekemiselle näkyy tuotteiden 
toteutuksissa, käytettyjen materiaalien määrässä ja viimeistellyssä ulkonäössä. Laa-
dukkaat tuotteet sitovat koko ketjun yhteen: valmistajasta loppukäyttäjään asti.

JAKOTUKIT 

MUOVIPUTKENLIITTIMET

PUSERRUSLIITTIMET

MLVI Oy:n valmistamat jakotukit ovat niin sanottuja ras-
kas-sarjalaisia, eli vahvan materiaalivahvuuden puolesta 
osat ovat helppo asentaa. Valmistusmenetelmänä on käy-
tetty kuumapuristusta, jolloin erikoismessingistä valmiste-
tetusta tuotteesta poistuu kaikki huokoisuudet ja ilmakuplat. 

MLVI:n puserrusliitinsarjaan on poimittu parhaat raaka-ai-
neet ja yhdistetty tämän päivän konekantaan ja suomalais-
ten korkeisiin kriteereihin.Tärkeintä puserrusliittimissä on 
laadukas tekninen toteutus: tukeva runko, paksut mutterit 
ja äärimmäisen pitkä käyttöikä. 

Liittimiä käytetään käyttövesiputkien 
ja maalämpökeruupiirien kytken-
tään. Teollisuudessa käytetty val-
mistusmenetelmä kuumapuristus 
poistaa erikoismessinkiliittimestä 
huokoisuudet, kaikki mahdolliset il-
makuplat ja piilevät pistesyöpymät.

Saadaksesi parhaat edut muoviputkenliittimien asennuksissa, tee näin:

KIERRÄ, LIITÄ JA TOISTA

Voit hyödyntää muoviputkenliittimiä 
myös PEX-putken asennuksissa, kun 
käytät MLVI:n omaa tukiholkkia. Tässä 
erityisesti hinnaltaan kustannusteho-
kas vaihtoehto monipuolisiin asen-
nuksiin.

KÄYTÄ PEX-PUTKELLE

Muoviputkenliittimissä on pehmeä 
kuparinen kiristysrengas, joka on 
paitsi sulava asentaa, poistaa se liit-
timestä myös mahdollisen jännitys-
korroosion. Asennusystävällisyyden 
salaisuus löytyy tuotteen teknisestä 
toteutuksesta. 

YKSI VALMISTAJA RIITTÄÄ
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  VANNESAHA M18 
  CBS125-502C

LVI-Asentajan luottotyökalu nopeuttaa ja hel-
pottaa putkenkatkaisua materiaalista riippu-
en. Kitaleveys 125 mahdollistaa sahaamisen 
isoimmassikin kokoluokassa, oli materiaali 
metalli, kupari, ruostumaton teräs tai muovi.

  PUUKKOSAHA    
  M18 FHZ-0X

Voiko tällä..? Voi. Pystyykö? Pystyy. 
Tällä sahaat mitä vain.

  TORCH™ NITRUS CARBIDE™  
  -puukkosahanterä

Kestävä puukkosahanterä on paras ratkaisu valuraudan 
katkaisuun. Saatavana koot 150mm ja 230mm.

  PVC-RÄIKKÄLEIKKURI  
  42MM

Kestävä ja vaihdettavissa oleva terä ruostu-
mattomasta teräksestä huolehtii vaativista 
leikkuu-tehtävistä. 

  PUTKILEIKKURI MINI   
  3-25MM

Yhden käden leikkuri on kätevä työkalu kupa-
riputken katkaisuun. Käsityökalun kromipyörät 
kestävät pitkään käytössä ja tarjoavat luokkan-
sa parhaan ruostesuojan. 

TOP 5



HUOLTOLAUKUT 

Laukkujen sisällöt ovat valmiiksi mietitty 
ja pakattu, voit tarvittaessa viedä kohtee-
seen vaikka kokonaisen pannuhuoneen! 
Huoltolaukku on korvaamaton apu päivit-
täisessä asennustyössä. 

Liikkuvaan työhön soveltuva yksikkö 
pitää tarvittavat asennusosat mukana, 
puhtaina ja järjestyksessä. 

Säilytysjärjestelmä soveltuu asennus-
työhön, päivystyskeikoille ja auton pe-
ruskalustoon. Laukut toimitetaan käyt-
tövalmiina asiakkaalle. Valittavana on 
19-sisältövaihtoehtoa: puristusliitin-, 
kierreosa-, venttiili- tai kalustustarvik-
keet. Jo neljän laukun kokonaisuudella 
rakennat toimivan perusvaraston esi-
merkiksi autoon. 

Laukun materiaali on iskunkestävää 
muovia ja sisäkotelo on tehty vaativiin 
olosuhteisiin soveltuvasta, konepestä-
västä EPP-muovista, joka kestää päivit-
täistä käyttöä kulumatta. 

Laukussa on 20 tilavaa lokerikkoa pien-
tarvikkeiden säilytystä varten. Lisä-
mukavuutta käyttöön tuo sisältökartat, 
jotka löytyvät jokaisen laukun sisäkan-
nesta. Kätevä, ja samalla ergonominen 
tapa kuljettaa asennustarvikkeet koh-
teeseen. 

 1
 2
 3

OMAISUUDESTA HUOLEHTIMINEN 
• Osat pysyvät puhtaina

• Asennuskelpoisissa osissa tuotteen arvo säilyy 

• Hukkatavaraa ei pääse syntymään 
 

JÄRJESTYKSESTÄ NAUTTIMINEN
• Nimikoidut tuotepaikat

• Helppo täydentää

• Säilytyksen yksityiskohdat tarkkaan mietitty 
 

TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN
• Helppohoitoinen ja pitkäikäinen laukku 
säilyy hyvänä vuosikymmeniä

• Ergonominen tapa osien kuljettamiseen

• Tuotteiden löydettävyys paranee

MODUL-HYLLYJÄRJESTELMÄ

Putkiliittimiä ja asennustarvikkeita menee put-
kitöissä määrällisesti eniten. Jotta osat ja tarvik-
keet pysyvät siistissä järjestyksessä, Modul-hyl-
lyjärjestelmä on tehokas tapa pitää tarvittavat 
tuotteet helposti saatavilla ja yhdessä paikassa. 
Hyllyn etuina on kevyen kokonaisuuden lisäksi 
kymmeniä vuosia kestävä rakenne. Järjestelmä 
saatavana myös auton kalustukseen. 

PALVELUT 
TYÖMAALLE
TYÖMAA
Puristusliittimille, -koneille ja muille asennustarvikkeille 
suunnitellut säilytysyksiköt Rack ja MiniRack-palvelevat asen-
tajia työkohteissa. Kohteen taravanhallinta helpottuu: asennus-
tarvikkeet pysyvät koko työmaa-ajan järjestyksessä ja helposti 
löydettävissä. Soveltuvuus: Rivitalo- ja kerrostalosaneeraukset

LAINAKONE
• Kattava valikoima isoja ja pieniä puristuskoneita

• Lainaleuat kaikille Viegan järjestelmille

• Saatavana myös booster-tehostin isoille Megapress XL 2½, 3 ja 4 tuuman liitoksille 

PALVELUT 
SÄILYTTÄMISEEN 



HUOLTOKASSI
Nopea, siisti ja helppokäyttöinen vedenkerääjä

Der Blaue -huoltokassilla hoidat vaivatta ja nopeasti patteri-
linjastojen ja muiden järjestelmien tyhjennykset, pumppujen 
ja venttiilien vaihdot sekä muut huolto- ja kunnossapitotyöt. 

Huoltokassi voidaan muotoilla putkien, liittimien ja seinien 
myötäisesti sopimaan jokaiseen huoltokohteeseen, missä 
tarvitaan vedenkerääjää.

LAADUKAS MATERIAALI

Huoltokassi pysyy halutussa muo-
dossaan  kerta toisensa jälkeen. 
Soveltuu + 60° C  veden lisäksi gly-
koli- ja etanolipohjaisille nesteille.
Vetoisuus 10 litraa.

JOKAISEEN KOHTEESEEN

Pehmeä kaulus metallireunuksilla
sopii taipuisuutensa vuoksi kaikkiin 
kohteisiin varmistaen samalla siistin
ja ammattimaisen työnjäljen. 

TEHOKAS JA VARMA

Pumppu tyhjentää vedet pois huol-
tokassista tehokkaasti, 10 litraa mi-
nuutissa. Kolmemetrinen  vesiletku 
pysyy kiinnittimen avulla varmasti 
halutulla paikallaan.

MIKSI DER BLAUE HUOLTOKASSI?

Patterilinjojen tyhjennyksessä on aina vastassa 
sama ongelma. Vedenkerääjä tulee todelliseen 
tarpeeseen.  

Pekka Vesterinen, Putki Pee, yrittäjä

Varastotavaraa löytyy paikan päältä 98,7% varmuudella: toimitamme asennus-
tarvikkeita ympäri Suomen Jyväskylästä käsin. Suomalaisomisteinen, yksityinen 
yritys on nyt myös siis paikallinen. Ostat mitä tahansa tuotteita, saat järkitavaraa 
valmiilla laatukriteereillä pureskeltuna. 

MITEN TOIMITAAN? 

Tärkeintä on tarjota asiakkaille helppoa asiointia ja myydä tuotteita, joita voi hyvällä luottamuk-
sella asentaa. Jokaisen tuotteen takana on vain yksi toimittaja, näin tuotteiden laatu voidaan pitää 
aina yhtä korkealla. Tarjolla on parhaat siivut kotimaasta ja Euroopasta: varastotuotteista 30% 
valmistetaan Suomessa ja 70% Euroopassa. Aidoista ja alkuperäisistä tuotteista ei siis tarvitse 
maksaa maltaita, pidämme kiinni kevyestä kulurakenteesta. 

Gatella ruukataan sanoa:  ei se niin perinteinen tukkuliike!

Olemme auki yritysasiakkaille arkisin 08-16.00, Tervetuloa!

Terveisin, 

98,7%

LVI-Gate Oy  Alasinkatu 5, 40320 Jyväskylä  020 740 4240  LVI-GATE.FI

Olemme olleet todella tyytyväisiä tuotteisiin ja palveluun. Meitä kuunnellaan ja yhteistyötä 

kehitetään tarpeiden mukaan. Palvelualttiista vastaanotosta täytyy antaa täydet pisteet.

Ari Hokkanen, LVI-Nero



TUTUT JA TURVALLISET LVI-TARVIKKEET TOIMITETTUNA 
— JO SEURAAVALLE TYÖPÄIVÄLLE


