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Kosketusvapaat 
saniteettikalusteet ovat 
hygieeninen valinta niin 
yksityisessä kuin  
julkisessa tilassa."

PAULA RUPPONEN 
CATEGORY MANAGER

Paulan pikaviesti

HYGIEENISYYS LISÄÄNTYY ja 
vedenkäyttö pienenee, kun hanat, 
suihkut ja WC-istuimet valitsee koh-
teen ehdoilla. Kosketusvapaat kyl-
pyhuonehanat ovat hyvä valinta niin 
yksityiseen kuin julkiseen tilaan.  

 Kodin suihkunvaihdon yhtey-
dessä kannattaa pohtia ensin lähtö-
kohta. Jo pelkällä suihkupään vaih-
dolla vanhasta uuteen saadaan veden 
virtaama vähenemään 15 litrasta 9 lit-
raan minuutissa. Uusissa suihkuissa 
valikoima on laaja. Julkisiin tiloihin 
voi valita esimerkiksi kosketusvapaan 

suihkupaneelin. Kodin kylpyhuoneen 
uusien innovaatioiden ansiosta veden 
virtaaman rajoittamista ei edes huo-
maan suihkun käyttömukavuudessa. 

WC-istuimen huuhtelu käsin kos-
kematta on hygieeninen valinta eten-
kin julkisissa tiloissa. 

Käden heilautus huuhtelupainik-
keen tunnistimen yli riittää. Sopii erit-
täin hyvin myös kodin kylpyhuonei- 
siin. Kosketusvapaa huuhtelu vähen-
tää bakteerien ja lian leviämistä wc:n 
pinnoille.

Uusi tierumpu auttaa 
vaelluskalojen kulkua 
Jyväskylässä 

PIENET PUROT ja joet ovat täynnä 
kalojen vaellusta ja kutemista haittaa-
via esteitä, kuten tierumpuja. Osana 
K-Kalapolut-yhteistyötä K-ryhmä ja 
WWF kunnostivat Jyväskylän  
Pölkkyojaa yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Taimenten liikkumisen estä-
nyt rumpu vaihdettiin uuteen ja isom-
paan, joka mahdollistaa paremmin 
kalojen kulun. Tierummun toimitti 
Uponor yhteistyössä Onnisen kanssa. 

Ajankohtaista

#FIKSUMPI, HYGIEENISEMPI KYLPYHUONE 
OIKEILLA TUOTEVALINNOILLA 

SUIHKUVALINTAA  
VEDENSÄÄSTÖÖN 

TUTUSTU NÄIHIN:

Tuotekoodi ATA390 

1. KÄSISUIHKU  
Hansgrohe Crometta 100 
1jet EcoSmart - valkoinen   

Tuotekoodi CIN510

2. SUIHKUSETTI
3-TOIMINEN 
Oras 554 Apollo Style   

Tuotekoodi CJT476  

3. COMBISETTI  
Hansgrohe Ecostat 
Croma 100 JP  

Tuotekoodi CLN017  

4. SADESUIHKUHANA 
Hansgrohe sadesuihku- 
hana Crometta 240  

4

Uutta Onnisen verkkokau-
passa: maksukorttimahdolli-
suus 

KAIKKIEN ONNISEN asiakkaiden on 
nyt mahdollista maksaa ostoksensa 
verkkokaupassa kortilla. Aiemmin 
käteisasiakkaat ovat voineet asioida 
ainoastaan Onninen Express -myymä-
löissä. Luotollisille asiakkaille kortti-
maksu antaa joustavuutta toimintaan: 
asiakas voi valita tilanteen mukaan, 
käyttääkö Onnisen tiliä vai korttimak-
sua. 

ESITTELYSSÄ KAHDEKSAN LVI-ASENTAJAN  
AJANKOHTAISTA TYÖVÄLINETTÄ

15>9
SUIHKUPÄÄN VAIH DOLLA 
SAADAAN VEDEN  
VIRTAAMA VÄHENEMÄÄN 
15 LITRASTA 9 LIT RAAN 
MINUUTISSA.



8. IRONSIDE PUTKILEIKKURI 
KOMPOSIITTI/SUOJAPUTKI 
Uudenmallinen Ironside putkileikkuri, joka 
sopii maksimissaan 26 mm komposiitti-
putkelle. Leikkurissa on myös suojaputken 
leikkuri kahvapäässä.
Tuotekoodi: CHR154

ESITTELYSSÄ KAHDEKSAN LVI-ASENTAJAN  
AJANKOHTAISTA TYÖVÄLINETTÄ

Kaipaavatko työvälineesi uusimista? Onnisen valikoimasta löydät kaiken oleellisen aina työkalupakista  
lähtien. Tutustu koko valikoimaamme verkkokaupassa tai Express-myymälöissä. Olipa kyseessä LVI-asen-

tajan erikoistyökalut tai muu perustyökalu, meiltä löytyy työkalupakkiin kaikki tärkeät täydennykset.

Pakissa mukana

1. IRONSIDE TYÖKALUPAKKI  
XL 600 X 305 X 295 MM 
Työkalupakin tilavuus on 37 litraa ja  
siinä on alumiinikahva sekä metallilukot. 
Sisällä on tarjotin ja lokerikko, ja 
kannessa on kaksi irrotettavaa 
tarvikerasiaa.  
Tuotekoodi: CHC032

4. MILWAUKEE AKKUPORA- 
KONE M18 
Milwaukee M18 hiiliharjaton porakone/
ruuvinväännin on vain 180 mm pitkä. 
Metallinen 13 millimetrin pikaistukka 
nopeuttaa terien vaihtoa ja pitää terän 
paikallaan. Milwaukeen REDLINK- elekt-
roniikka suojaa työkalua ja akkua, joka 
kasvattaa kestävyyttä huomattavasti. 
Tuotekoodi: CGH557

2. MILWAUKEE PORAVASARAN 
TERÄSARJA 5–10 MM SDS+  
KIINNITYKSELLÄ  
Milwaukee poravasaranterissä on kolme 
aggressiivista murskaajaa, jotka saavat 
aikaan hajottamisvaikutuksen aiheuttaen 
pieniä halkeamia porattavaan materiaa-
liin. Milwaukeen poravasaranterä on jopa 
+25 % nopeampi. Keskitetty kärki porau-
tuu suoraan ja tarkasti, mikä estää kärjen 
liukumisen sileällä pinnalla.
Tuotekoodi: ALT814

3. MILWAUKEE AKKUPORA- 
VASARA M18  
Kompakti Milwaukee M18 FUEL SDS-plus 
yhdistelmäporavasara hiiliharjattomalla 
POWERSTATE-moottorilla, joka tarjoaa 
jopa kaksi kertaa pidemmän moottorin 
käyttöiän ja 25 % enemmän tehoa. 
Milwaukee akkuporavasarassa on neljä 
monipuolista toimintoa, poraus iskulla, 
vain isku, vain poraus sekä valittava työs-
kentelyasento talttaamiseen. 
Tuotekoodi: CDC614

5. IRONSIDE PUTKIJAKO- 
AVAIN 10IN
Laadukas jakoavain käännettävällä leualla, 
joka soveltuu esimerkiksi putkien tartun-
taan. Ekstrasuuri leuan avautuminen tar-
joaa 40 mm tartunta-alueen. 
Tuotekoodi: CGQ746

6. IRONSIDE PUTKILEIKKURI 
KUPARILLE 3–35MM
Ironside kupariputken leikkuri, joka on tar-
koitettu 3–35 mm kupariputkille. Leikkuri 
leikkaa putken erittäin kevyesti ja pieniko-
koisena se sopii hyvin ahtaisiin tiloihin.
Tuotekoodi: CHR151

7. IRONSIDE RUUVAUSKÄRKI-
SARJA LVI 19-OSAINEN
Putkiasennustöihin suunniteltu 19-osainen 
ruuvauskärkisarja, jossa kärjet kulkevat 
mukana pehmeässä muovipitimessä.
Tuotekoodi: CLG559
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KAIKISSA COOL-FIT 2.0 -PE-putkissa 
ja -liittimissä on 22 mm vahva, hyvin 
energiatehokas HE-vaahtoeriste 
sekä vankka ja kestävä suojakuori. 
COOL-FIT 2.0 on ruostumaton 
ja kondensaatiovapaa ratkaisu 
kaikkiin asuin- ja liikerakennusten 
sekä tietokeskusten ja erilaisten 
teollisten prosessien jäähdytykseen 
tarkoitettuihin putkistoihin. 
PE100-putkien sileän sisäpinnan 
ansiosta putkiston painehäviöt ovat 

 GF COOL-FIT 2.0 -PUTKIJÄRJESTELMÄ

Täydellinen valinta kaikkiin  
jäähdytysvesiputkistoihin

minimaaliset, ja eristemateriaalin 
alhainen lämmönjohtavuus 
varmistaa sen, että energiahäviöt ja 
käyttökustannukset ovat putkiston 
koko käyttöiän ajan mahdollisimman 
alhaiset. Putkistokomponenttien 
ainutlaatuinen kolme yhdessä -rakenne 
(3-in-1) lyhentää asennusajan.
• 50 % lyhyempi asennusaika
• 30 % parempi energiatehokkuus
• 100 % ruostumaton

COOL-FIT 4.0 on esieristetty  
putkisto järjestelmä, joka on tarkoitettu 
sellaisiin sekundaarisiin jäähdytys-
järjestelmiin, joissa jäähdytysaineena 
käytetään suolaliuosta, glykolia,  
etanolia tai jäähdytettyä vettä. Se on  
ihanteellinen valinta järjestelmiin, 
joissa lämpötilat ovat -50–+60°C. 
COOL-FIT 4.0 -järjestelmä edustaa 
huipputeknologiaa, josta on erityisen  
suurta hyötyä hedelmien ja vihannes-
ten jalostuksessa, teurastamoissa, 
panimoissa sekä suurissa valinta-
myymälöissä. COOL-FIT 4.0  
-järjestelmä auttaa sinua työskente-
lemään mahdollisimman tehokkaasti 
ilman häiriöitä tai käyttökatkoksia – 
lisäksi se vähentää kunnossapito- ja 
käyttökustannuksiasi.

 GF COOL-FIT 4.0 -PUTKIJÄRJESTELMÄ

Johtavaa teknologiaa, joka mahdollistaa helpon  
asennuksen ja varmistaa pitkän käyttöiän

• 100 % huoltovapaa
• 100 % luotettava
• 65 % alhaisempi omapaino
• 50 % nopeampi asennus
• 30 % parempi energia -
 tehokkuus

Uusia tuotteita

53/2020 LVIK

VIESER DOT & SQUARE viimeistelee 
kylpyhuoneen sisustuksen. Muotonsa ja 
kokonsa puolesta Vieser Dot & Square 
on täysin uudenlainen lattiakaivojärjes-
telmä. Suihkussa ollessa seistään puisen 
tai laatoitettavan lattiakaivon kannen 
päällä ja vastinpariksi muotonsa puolesta 
sopii erittäin hyvin esimerkiksi sade-
suihku. Vieser Dot & Square on erittäin 
käyttäjäystävällinen lattiakaivojärjes-
telmä, jonka puhdistus on tehty todella 

 VIESER DOT & SQUARE 

Uudentyyppinen lattiakaivojärjestelmä  
viimeistelee kylpyhuoneesi sisustuksen

helpoksi ja vaivattomaksi. Yhteensopi-
vuus Vieser One -lattiakaivojen kanssa 
tarjoaa käyttäjälleen helposti irrotetta-
van vesilukon, joka on helppo puhdistaa 
ja asentaa takaisin paikoilleen.
Vieser Dot & Square -lattiakaivo-
järjestelmä voidaan asentaa puu- ja 
betonilattioille sekä maanvaraiselle 
teräsbetonilaatalle. Uusi lattiakaivo-
järjestelmä soveltuu niin uudis- kuin  
korjausrakentamiseen.

PROF KWS -sarjan poistoilmapuhallin 
sopii parhaiten asuinrakennuksiin, 
toimistoihin tai liiketiloihin. Puhallin on 
saatavissa 100 tai 125 mm:n kokoisena, 
ja sen toimintakesto on kuulalaakereiden 
ansiosta jopa 30 000 tuntia. Puhaltimeen 
kuuluu vakiona takavedonestin. 

  PROF KWS  

Poistoilmapuhaltimeen uutta ilmettä 
Asentaminen seinään tai kattoon käy 
vaivattomasti Easy Clip -järjestelmällä, 
jonka avulla myös puhaltimen ulko-
näköä on helppo muuttaa pelkkää 
etupaneelia vaihtamalla. Puhallin 
on saatavana perus-, ajastin- sekä 
kosteusanturimallisena.

Toimintakesto on kuulalaakereiden  
ansiosta jopa 30 000 tuntia.30 000

KATSO LISÄÄ
TUOTTEITA:
ONNINEN.FI

KOODI TYYPPI
CIT201 Kylpyhuonepuhallin PROF KWS100, perusmalli
CIT202 Kylpyhuonepuhallin PROF KWS125, perusmalli
CIT203 Kylpyhuonepuhallin PROF KWS100T, ajastin
CIT204 Kylpyhuonepuhallin PROF KWS125T, ajastin
CIT205 Kylpyhuonepuhallin PROF KWS100H, ajastin ja hygro
CIT206 Kylpyhuonepuhallin PROF KWS125H, ajastin ja hygro
CIT207 Etupaneeli puhaltimelle PROF PTG100 huurrelasi valkoinen
CIT208 Etupaneeli puhaltimelle PROF PTG125 huurrelasi valkoinen
CIT209 Etupaneeli puhaltimelle PROF PTG100 mattamusta lasi
CIT210 Etupaneeli puhaltimelle PROF PTG125 mattamusta lasi
CIT191 Etupaneeli puhaltimelle PROF PT1100 harjattu teräs
CIT193 Etupaneeli puhaltimelle PROF PTI125 harjattu teräs
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DANFOSSIN uuden sukupolven  
vesikiertoinen lattialämmitysjärjes-
telmä on saatavissa Onnisen varasto-
valikoimasta nopealla toimituksella. 
Lämmitysjärjestelmässä on kosketus-
näytölliset huonetermostaatit,  

DANFOSS-LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ  

Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä
infrapuna-anturit, etäohjaus mobiili-
sovellutuksella, automaattinen tasa-
painotus, 24 V:n langaton ja johdotettu 
sekä 230 V:n johdotettu järjestelmä, 
PEXa-putket ja SSM-jakotukit.  
Tutustu: https://icon.danfoss.com/fi

Uusia tuotteita

ROTH MULTIPEX on tarkoitettu asen-
nuksiin, joissa on tarvetta käyttövesi- 
ja lämmitysasennusten sulana pitoon. 
Itsesäätyvä lämmityskaapeli on lii-
mattu MultiPex-putkeen siten, että 
suora kontakti sekä paras mahdolli-
nen lämmönsiirto on varmistettu. Mul-
tiPex-putki toimitetaan Roth-suoja-
putkessa (28 tai 34 mm), joka suojaa 
sekä MultiPex-putkea että lämpökaa-
pelia. Suojaputki on peitetty 20 mm:n 
Roth X-Plus -putkieristeellä, joka antaa 
optimaalisen eristyksen asennuksiin. 
Itsesäätyvä lämmityskaapeli toimite-
taan täysin koottuna ja varustettuna 
pistotulpalla. Näin asentaja voi kes-
kittyä itse LVI-asennuksiin ja lopuksi 
vain liittää lämmityskaapelin 230 V 
-pisto rasiaan. Kaapelin voi tarvittaessa 
lyhentää, mutta sähkötyöt saa suorit-
taa vain lisensoitu sähköasentaja. Tämä 
koskee myös ulkoisella anturilla varus-
tetun termostaatin asennusta. Asen-
nusohjeet termostaatille toimitetaan 
termostaatin mukana. 

 ROTH MULTIPEX

Roth MultiPex® putki putkessa – 11 W itsesäätyvällä  
sulanapitokaapelilla

Käyttökohteet: Suoraan sulana pitoon 
vesijohtoasennuksiin, taloihin, mökkei-
hin ja muihin rakennuksiin, joissa on 
jäätymisvaara. Tämän tyyppistä putkea  
käytetään tyypillisesti myös tilapäisiin  
asennuksiin. Lämmityskaapeli voidaan 
kytkeä pois käytöstä ja käyttää tarpeen 
mukaan. Huom! Tuotetta ei saa käyt-
tää käyttövesiasennukseen ilman Roth 
MultiPex -jäätymissuojatermostaattia 
(LVI-nro 2070575). Anturijohto asen-
netaan suoraan suojaputkeen. Termos-
taatti varmistaa, että kylmän käyttö-
veden lämpötila ei ylitä asetettua 
lämpötilaa (suositusasetus +6 °C).

KOODI TYYPPI
CCB604 MultiPex putki lämpökaapelilla,  
 15/28 SP 20 mm erist. 11 W/m 60
CCB603 MultiPex putki lämpökaapelilla,  
 22/34 SP 20 mm erist. 11 W/m 60
CCB600 Lisätarvikesarja Roth,  
 itsesäätyvälle lämpökaapelille
CCM053 Jäätymissuojatermostaatti Roth,  
 itsesäätyvälle lämpökaapelille
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Käyttökohteet: Suoraan sulana pitoon 
vesijohtoasennuksiin, taloihin, mökkei-
hin ja muihin rakennuksiin, joissa on 
jäätymisvaara. Tämän tyyppistä putkea  
käytetään tyypillisesti myös tilapäisiin  
asennuksiin. Lämmityskaapeli voidaan 
kytkeä pois käytöstä ja käyttää tarpeen 
mukaan. Huom! Tuotetta ei saa käyt-
tää käyttövesiasennukseen ilman Roth 
MultiPex -jäätymissuojatermostaattia 
(LVI-nro 2070575). Anturijohto asen-
netaan suoraan suojaputkeen. Termos-
taatti varmistaa, että kylmän käyttö-
veden lämpötila ei ylitä asetettua 
lämpötilaa (suositusasetus +6 °C).

KOODI TYYPPI
CCB604 MultiPex putki lämpökaapelilla,  
 15/28 SP 20 mm erist. 11 W/m 60
CCB603 MultiPex putki lämpökaapelilla,  
 22/34 SP 20 mm erist. 11 W/m 60
CCB600 Lisätarvikesarja Roth,  
 itsesäätyvälle lämpökaapelille
CCM053 Jäätymissuojatermostaatti Roth,  
 itsesäätyvälle lämpökaapelille
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GEBERIT ACANTO -wc-istuinten  
Rimfree®-huuhtelukaulukseton muotoilu 
ei ole pelkästään hyvännäköinen, vaan se 
on myös hygieeninen ja helppo puhdis-
taa . Quick Release -pikasaranoilla varus-
tettu wc-istuinkansi myös nopeuttaa ja 

 GEBERIT ACANTO

Ajattomia posliinikalusteita
korkealaatuisiin kylpyhuoneisiin

helpottaa puhdistamista. Sarjan wc-istuin-
ten ulkopinta on yhte näinen ja kiinnitys 
piilossa. Seinä-wc:n kiinnitys on helppo 
paketissa mukana tulevan EFF2-kiinni-
tyssarjan avulla. Onnisen varastovalikoi-
massa ovat mm. alla olevat tuotteet.

GEBERIT ONE -seinä-wc-istuin on elegantti 
ja täydellisesti tasapainotettu osa kylpyhuo-
nesarjaa. Sen täydellisyys tulee esille, kun 
aukaisee kannen: epäsymmetrinen, huuh-
telukaulukseton sisäosa varmistaa, että Tur-
boflush-huuhtelutekniikka huuhtelee kul-
hon kokonaisvaltaisesti ja hiljaisesti kuin 
kuiskaus. Innovatiivisen asennustekniikan 

  GEBERIT ONE

Puhtautta ja integroitua joustavuutta  
ansiota wc-istuimen korkeutta voidaan hel-
posti säätää joustavasti +3/-1 cm ilman 
asennusseinään puuttumista vielä vuosien-
kin jälkeen. Geberit ONE -seinä-wc-istui-
men toimitus sisältää istuinkannen, jota on 
saatavilla joko kromin tai valkoisen värisellä 
tehosteella. Onnisen varastovalikoimassa 
ovat mm. alla olevat tuotteet.

KOODI TYYPPI
CLC258 Seinä-wc-istuin Geberit ONE, sisältää istuinkannen. Kromattu tehoste
CLC264 Seinä-wc-istuin Geberit ONE, sisältää istuinkannen. Valkoinen tehoste

KOODI TYYPPI
CLC262 Seinä-wc-istuin Geberit Acanto
CLC263 Wc-istuinkansi Geberit Acanto SC

Istuinkorkeuden säätö onnistuu myös 
myöhemmin asennuksen jälkeen. 

GEBERIT SMYLE -sarjan wc-istuinten 
huuhtelukaulukseton Rimfree®-tek-
niikka ei tee istuimesta pelkästään 
hyvännäköistä vaan se tekee siitä myös 

 GEBERIT SMYLE 

Maksimaalinen toiminnallisuus
helposti puhdistettavan ja hygieenisen. 
Sarjan seinä-wc-istuimista on saatavilla 
kahta mallia. Onnisen varastovalikoi-
massa ovat mm. alla olevat tuotteet.

KOODI TYYPPI
CLC260 Seinä-wc-istuin Geberit Smyle Rimfree
CLC259 Seinä-wc-istuin Geberit Smyle Square Compact, sisältää EFF2-kiinnityssarjan
CLC266 Wc-istuinkansi Geberit Smyle Square Sandwich Design, Slim
CLC261 Wc-istuinkansi Geberit Smyle SC
CLC265 Wc-istuinkansi Geberit Smyle Square Sandwich Design, Slim SC/QR



Sanitized pinta 
Sanitized® käsittely auttaa 
pitämään keittiöaltaan puhtaana ja 
tarjoaa kestävän suojauksen.  
Se ei korvaa normaalia puhdistusta, 
mutta auttaa pitämään pinnat 
puhtaina bakteereista.  
Puhtaus on tärkeää jokaisessa 
keittiössä, minkä vuoksi kaikissa 
Franken Fragranite altaissa on 
Sanitized® käsittely, jonka 
hopeaionit vähentävät bakteerien 
ja mikrobien kasvua 99%.

Välitetään toisistammeRiittävä käsihygienia  
vähentää bakteerien  

ja virusten leviämistä.  
Käsihygieniasta  

huolehtimisesta on tullut 
osa jokapäiväistä arkeamme, 

miksi se ei siis voisi olla 
kestävää ja samalla tyylikästä.

 
Franken ruostumattomasta 

teräksestä valmistetut 
käsidesinfiointi annostelijat 

on varustettu silikoniletkulla, 
joka kestää parhaiten 

desinfiointiaineen alkoholin 
vaikutuksia.  

 
Franken kosketusvapaa 

käsidesiannostelija telineellä  
on myös tyylikäs, vaikka 

näyttävään aulaan 
asennettavaksi.

www.franke.fi
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Geberit laajensi valikoimaansa 
seinän taakse asennettavasta 
saniteettitekniikasta kylpy-
huonesisustukseen. Huhti-

kuussa 2020 Geberit lanseerasi seitse-
män erilaista kylpyhuonemallistoa. Niistä 
löytyvät tyyliltään yhteensopivat wc-is-
tuimet, bideet, pesualtaat, peilit ja kylpy-
huonekalusteet moneen eri makuun. Esi-
merkiksi osa mallistoista on suunnattu 
yksityiskoteihin ja osa julkitiloihin. Oman 
kädenjälkensä Citterio-mallistoon on jät-
tänyt tunnettu italialainen suunnittelija 
Antonio Citterio. Geberit ONE -mallis-
ton innovatiivinen asennustapa puoles-
taan piilottaa kalusteiden asennuksen ja 
osan kalusteistakin seinän sisälle.

Geberit tunnetaan korkealaatuisesta 

Geberit lanseerasi kylpyhuonekalusteet  
markkinoille – seitsemän uutta mallistoa
Teksti ja kuva: Geberit Oy

Ne sisältävät wc-istuimia, bideitä, pesual-
taita, tasopeilejä ja peilikaappeja sekä 
erilaisia kylpyhuonekalusteita. Saman 
malliston vaihtoehdoista voi koostaa 
ilmeeltään yhtenäisen ja viimeistellyn 
kokonaisuuden. Profiilivetimien, Push 
Open -laatikoiden ja kevyesti liukuvien 
kiskojen ansiosta kalusteet ovat erittäin 
helppokäyttöisiä. Kaikki materiaalit ovat 
kosteudenkestäviä.

Siivouksen helppouteen ja hygieniaan 
on panostettu sekä materiaaleissa että 
muotoilussa. Pesualtaat sekä wc- ja 
bidee-istuimet ovat saatavilla myös erit-
täin sileällä KeraTect®-erikoislasitteella, 
joka helpottaa puhdistamista. Useimpien 
mallistojen wc-istuimet ovat huuhtelu-
kauluksettomia Rimfree-malleja.

Tutustu mallistoihin ja kylpyhuonekatalo-
giin tarkemmin verkkosivuilla:  
www.geberit.fi/laatusiirtyyseinaneteen

saniteettitekniikasta, kuten seinä-wc:n 
asennuselementeistä, huuhtelupainik-
keista ja suihkukouruista. Rakennusalan 
ammattilaiset ovat jo pitkään toivoneet 
kylpyhuoneisiin kokonaisratkaisua, jossa 
samalta valmistajalta löytyisivät tuotteet 
sekä asennus- että sisustuspuolelle. Tämä 
varmistaa tuotteiden yhteensopivuuden 
sekä helpottaa tilausta, asennusta ja 
huoltoa.

– Kylpyhuonemallistot ovat looginen 
seuraava askel, joka täydentää valikoi-
mamme. Aiemmin kalusteita on ollut vain 
IDO-brändillä, mutta nyt myös Geberit- 
brändi saa omat kylpyhuonemallistonsa. 
Tyyliltään kaikki seitsemän mallistoa ovat 
modernin selkeälinjaisia. Niitä yhdistävät 
korkealaatuiset materiaalit, käytännöl-
lisyys ja helppo siivous, iloitsee markki-
nointikoordinaattori Kati Laakso.

Huhtikuussa lanseeratut mallistot  
ovat nimeltään Citterio, Xeno2, myDay, 
Acanto, Smyle, Variform ja Geberit ONE. 

Omannäköisen yhtenäisen 
tyylin saa nyt posliineista 
kalusteisiin.

Kylpyhuone

Citterio-malliston on luonut Antonio Citterio, joka on tunnettu italialai-
nen arkkitehti ja suunnittelija. Yksityiskohdissa näkyy hänen omaperäinen 
kädenjälkensä. Pesualtaissa ja wc-istuimissa korostuvat pehmeän orgaani-
set muodot. Eleganttien säilytyskalusteiden materiaaleissa yhdistyvät puu-
kuosit ja niihin sävytetyt lasilevyt. Samppanjan väriset profiilivetimet peh-
mentävät särmikästä kokonaisuutta.

ACANTO- JA SMYLE-
SEINÄ-WC:T NYT 

SUORAAN  
VARASTOSTA.
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Miltä kuulostaisi hygieeninen ratkaisu käsien pesuun, joka myös näyttää erityisen tyylikkääl-
tä? Saksalaisen hana- ja suihkuvalmistaja Hansgrohen mallistoista löydät elektronisia pesual-
lashanoja, joiden toiminnallisuus ja design vakuuttavat vaativammankin asiakkaan.

HYGIEENINEN KÄSIENPESUPAIKKA 
VOI OLLA MYÖS TYYLIKÄS 
Teksti ja kuvat: Hansgrohe

Elektronisten pesuallashanojen suo-
sio kasvaa, sillä niiden avulla kädet 
voidaan pestä koskematta hanaan. 
Hanan infrapunasensori reagoi 

liikkeeseen eli avaa ja sulkee vedentulon 
automaattisesti. Näin hana pysyy puh-
taana eivätkä bakteerit leviä pinnoilta. 
Lisää hygieenisyyttä tuo hanan auto-
maattinen huuhtelutoiminto. Hansgro-
hen elektroninen hana huuhtelee itsensä, 
mikäli käytössä on pidempi tauko. Hana 
käynnistyy itsekseen kerran vuorokau-
dessa, jotta vesi hanassa vaihtuu. Näin 
minimoidaan bakteerien kertyminen. 

Hansgrohen elektroniset pesuallas-
hanat ovat varma valinta julkisiin tiloihin, 
sillä ne on valmistettu kestävistä materi-

Virtalähteeksi valittavana on paristo- tai 
verkkovirta. Mallistoissa on myös seinään 
asennettavia hanoja, joilla saadaan luotua 
erityisen tyylikkäitä pesupaikkoja.

Pesuallashanan vaihtaminen elektro-
niseen hanaan on myös ekoteko. Kaikki 
Hansgrohen pesuallashanat – elektroniset 
ja manuaaliset – säästävät automaattisesti 
vettä, sillä ne on varustettu EcoSmart-tek-
nologialla, jonka ansiosta ne kuluttavat 
vettä vain noin 5 litraa minuutissa. Vaihta-
malla vanhan pesuallashanan uuteen vettä 
säästävään malliin voi vesilasku pienentyä 
jopa 50 %.

 LUE LISÄÄ: www.hansgrohe.fi, 
www.axor-design.com

aaleista ja ne on helppo pitää puhtaana. 
Hanojen rungot ovat täyttä messinkiä, 
ilman puhdistusta vaikeuttavia saumoja. 
Sensorin voi tarvittaessa sulkea 60 
sekunniksi altaan puhdistamisen ajaksi. 
Lisäksi poresuuttimet on suojattu var-
kauksilta.

Hanat mukautuvat moneen tilaan ja 
tarpeeseen. Infrapunasensorin kanta-
maksi on kaksi vaihtoehtoa sopivan toi-
mintaetäisyyden löytämiseksi. Virtaavan 
veden lämpötila on esisäädettävissä. Toi-
mintoa kannattaakin käyttää vaikkapa 
päiväkodeissa liian kuuman veden estämi-
seksi. Lämmönsäätövivulla varustetuissa 
malleissa käyttäjä voi säätää lämpöti-
laa rungon sivussa olevasta säätövivusta. 

Kylpyhuone

Talis M54 keittiöhanat
Minimalistinen uutuusmallisto keittiöön. Kolme eri 
juoksuputken mallia – kolme trendikästä pintaväriä.
www.hansgrohe.fi
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Talis M54 keittiöhanat
Minimalistinen uutuusmallisto keittiöön. Kolme eri 
juoksuputken mallia – kolme trendikästä pintaväriä.
www.hansgrohe.fi
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RUOSTUMATTOMAN  
TERÄKSEN UUSI AIKA
Teksti ja kuva: Stala Oy 

StalaTex™ on kehitetty parantamaan 
teräksen naarmu- ja sormenjälkiherk-
kyyttä, sekä tekemään teräksen kyl-
mästä ja teollisesta olomuodosta läm-
pimämpää ja helpommin lähestyttävää. 
Hygieenisenä, kestävänä ja kierrätet-
tävä materiaalina ruostumaton teräs on 
ylivoimainen, mutta StalaTexin ansiosta 
se kestää nyt myös katseita. Tämä mah-
dollistaa materiaalin monipuolisemman 
käytön erilaisissa sisustus- ja rakennus-
kohteissa.

Innovatiivinen teknologia 
kasvun pohjana
Stala on ensimmäisenä maailmassa inno-
voinut modernia ja ympäristöystävällistä 
laserteknologiaa sisältävän tuotantolin-
jan, jolla saadaan teollisesti kuvioitua 
suuria ruostumattomia teräspintoja. 
Luonnostaan hygieenisen ja kestävän 
ruostumattoman teräksen ekologisuutta 
parantaa sen kierrätettävyys. StalaTexin 
ansiosta pinnat ikääntyvät entistä kau-

niimmin ja kestävät aikaa paremmin.
”Stalan tavoitteena on olla kiinnostava, 

kasvava ja kannattava. StalaTex kehitettiin 
sidosryhmiemme tarpeisiin, ja olen erit-
täin tyytyväinen markkinoiden vastaanot-
toon, vaikka olemmekin vasta matkamme 
alussa”, kertoo Pasi Kallio, Stalan toimi-
tusjohtaja. ”Olen myös äärimmäisen ylpeä 
koko Stalan tiimistä, joka mahdollistaa 
yrityksemme kehittymisen. Sitoutunut ja 
osaava henkilöstö on toimintamme tärkein 
yksittäinen tekijä”, Kallio jatkaa.

Vastuullisuusmatkalla
Lähes 50-vuotias Stala Oy työllistää  
Lahdessa suoraan lähes 50 henkilöä sekä 
välillisesti paljon enemmän. Vastuullinen 
yritystoiminta tarkoittaa Stalalle kannat-
tavaa kasvua kestävään tulevaisuuteen – 
niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin liiketa-
loudellisestikin. 

 LUE LISÄÄ: www.stala.fi

Ruostumatonta

Olisiko jo aika keksiä jotain 
uutta ruostumattomaan teräk- 
seen, tuohon teollisuuden 
perinteikkääseen materiaaliin? 
Lahtelaisen Stalan innovaation 
tuloksena syntyi StalaTex™, 
joka johdatti ruostumattoman 
teräksen uuteen aikaan. 

Stalan uusi, uniikki materiaali,  
StalaTex™, vie ruostumattoman 
teräksen aivan uudelle aikakau-
delle. StalaTexissä yhdistyvät 

teräksen lyömättömät ominaisuudet sekä 
kauniit, sisustukselliset tekstuurit. Kun 
teknologia ja design kohtaavat, näyttäy-
tyy suomalainen osaaminen parhaimmil-
laan. StalaTex™ -teknologia on tuotteis-
tettu keittiön ja kodinhoitohuoneiden 
tasoihin, tiskipöytiin sekä välitila- ja pei-
televyihin.  

StalaTex-materiaali sopii 
moneen käyttökohteeseen. 

Kuvassa StalaTexiä on käytetty 
keittiötasossa, tiskipöydässä ja 
välitilalevyssä, kuosina "Savi".

Stalan tavoitteena 
on olla kiinnostava, 
kasvava ja kannat-
tava. StalaTex kehi- 
tettiin sidosryh-
miemme tarpeisiin.

Stala tuo ensimmäisenä maailmassa kuosit 

teräspintaan. StalaTex on saatavilla 

Seitsikko-keittiötasoihin sekä välitila- ja peitelevyihin.

Ainutlaatuiset StalaTex-tuotteet valmistetaan 

Lahdessa huippulaadukkaasta ruostumattomasta 

teräksestä.

Lue lisää uutuudesta   

www.stala.fi/stalatex

Sta laTex™ v ie 
ruostumattoman 
teräksen 
a ivan uudel le 
a ikakaudel le

stala.fi stala_official
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Parannettu malli 
kulmalattiakaivosta 
laatoitettavalla 
Custom-kannella 
Teksti ja kuva: Unidrain  

Edellisessä versiossa lattialaatto-
jen korkeutta piti säätää laatta-
laastilla, jotta ne saatiin samaan 
tasoon Custom-paneeliin kiin-

nitetyn laatan kanssa. Uudessa, paran-
netussa versiossa lattiakaivokalusteen 
pohjaa on madallettu. Tämä varmistaa, 
että Custom-paneeli on kalusteen lat-
tialaipan kanssa samassa tasossa ja laa-
toitus on helppoa.

Tuote myydään pakettina, joka sisäl-

Unidrain on päivittänyt kul-
malattiakaivon lattiakaivo-
kalustetta, jotta sen asennus 
laatoitettavan Custom-pa-
neelin kanssa olisi jatkossa 
helpompaa.

Sama, tyylikäs ulkonäkö  
– helpompi asentaa

EUFI29-19004381-THTOD2 
Eurofins tyyppihyväksyntä

MAAILMAN 
TURVALLISIN 
LATTIAKAIVO?

Unidrainin voit asentaa turvallisin mielin kiinni seinään,
sillä sen ainutlaatuinen  teräslaipparakenne suojaa 
lattian ja seinän liitoskohdan. 
 
Unidrain on turvallinen lattiakaivo, joka on helppo 
asentaa ja huoltaa.
 
unidrain.fi

Jim Laine, technical manager 
p. 040 723 8045
jim.laine@unidrain.fi

Teknistä neuvon-

taa ja asennus- 

opastusta, ota 

yhteyttä!

Kylpyhuone

tää uudistuneen lattiakaivokalusteen, 
laatoitettavan Custom-paneelin, mit-
tapalat ja liiman, jolla laattapala kiinni-
tetään paneeliin. Erikseen on ostettava 
vain viemärikaivo.

Lopputuloksena on kosteusturvalli-
sesti nurkkaan asennettu, pienikokoi-
nen ja huomaamaton lattiakaivo. Vesi 
valuu kaivoon kannen ympärillä olevista 
raoista. Laatoitetun kannen koko on vain 
123 mm x 173 mm x 123 mm.

• Tuotenumero: 2951.0200
• LVI-koodi: 3308878
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Vieser Corner -kulmalattiakaivo sopii erityisen hyvin 
kompaktiin suihkutilaan, jossa lattiapinta halutaan 
pitää ehyenä ja kaivo sijoittaa siististi nurkkaan.
Teksti ja kuvat: Vieser Oy   

asennus on nopeaa ja joustavaa. Kaadot 
voidaan tehdä turvallisesti kohti nurk-
kaa, sillä tuotteen vesieristys on todettu 
standardien mukaisissa testeissä täysin 
turvalliseksi.

Käytössä luotettavan Vieser One -lat-
tiakaivojärjestelmän ansiosta vesi pois-
tuu nopeasti ja tehokkaasti lattialta kai-
voon. Myös kaivon puhdistusväli on 
pitkä, ja helposti irrotettavan vesilukon 
ansiosta puhdistus käy tarpeen tullen 
vaivattomasti ilman mitään eritysosaa-
mista tai työkaluja.

Suomessa suunniteltu ja valmistettu Vieser Corner on 
erinomainen valinta sekä täysin uuteen että remontoi-
tavaan kylpyhuoneeseen, jossa lattiakaivoa ei haluta 
sijoittaa tilan keskelle.

Erityisen kätevä kulmaan asennet-
tava Vieser Corner on silloin, jos 
laatoitettua lattiapinta-alaa on 
niukasti, eikä sitä haluta rikkoa 

keskelle asennettavalla perinteisellä lat-
tiakaivolla. Vieser Corner -kaivonkansi 
tuo suihkutilaan särmikkyyttä, mutta 
antaa lattian laattapinnalle mahdollisuu-
den päästä oikeuksiinsa kompakteissa-
kin neliöissä.

Eleettömän tyylikkäät Vieser Cor-
ner -kannet ovat yhteensopivia kaik-
kien Vieser One -kaivojen kanssa, joten 

Kulmaan sijoitettava Vieser Corner 
antaa lattian laattapinnalle mahdolli-
suuden päästä oikeuksiinsa kompak-
teissakin neliöissä.

Kylpyhuone
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• Erittäin käyttäjäystävällinen: Vieser
Corner puhdistus on helppoa ja
vaivatonta

• Nopea, helppo ja turvallinen
asennus

• Vieser Corner on yhteensopiva
kaikkien Vieser One lattiakaivojen
kanssa.

• Vieser One kaivoissa on helposti
irrotettava vesilukko, joka on helppo
puhdistaa ja asentaa takaisin
paikoilleen

• Vieser Corner lattiakaivojärjes-
telmä on suunniteltu siten, että
lattiakaivoa pystytään kääntämään
360 astetta asennuskohteen putkis-
tolle sopivaksi

• Soveltuu niin uudis- kuin korjausra-
kentamiseen

• Vieser Corner on patentoitu, turval-
linen ja luotettava kokonaisratkaisu

Vieser  

Corner

Vieser Oy 
www.vieser.fi   
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PUHDISTUSLUUKUT

www.onninen.� 

Ammattilaisen tarpeisiin

Onninen Oy, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki | PL 1, 00016 Kesko | P. 0204 85 5111

Onnline-puhdistusluukkuja käytetään pyöreissä 
ja kantikkaissa ilmastointikanavajärjestelmissä 
helpottamaan kanavistojen puhdistusta. 

Valikoimissa on sekä jälkiasenteiset että 
ilmastointikanavan osana asennettavat mallit. 
Helposti asennettavat Onnline-puhdistusluukut on 
tyyppihyväksytty tiiviysluokkaan C.

Pinta-asennettava OPTL-luukku pyöreille kanaville
• jälkiasennettava puhdistus- ja tarkastusluukku
pyöreisiin kanaviin

Pinta-asennettava OTTL-luukku kantikkaille 
kanaville
• helppo ja nopea asentaa

Jälkiasennettava, paloeristetty EKTL-luukku 
pyöreille kanaville
• koot 100–125, eristepaksuus 60 mm
• koot 160–315, eristepaksuus 80 mm
• koot 400–500, eristepaksuus 100 mm

Jälkiasennettava, paloeristetty ETTL-luukku 
kantikkaille kanaville
• nopea asentaa
• eristepaksuus 60 ja 100 mm

Onnline_Puhdistusluukku 9/2020 _210x280mm.indd   1Onnline_Puhdistusluukku 9/2020 _210x280mm.indd   1 8.9.2020   13.488.9.2020   13.48
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Seuraa keskuspölynimurin 
toimintaa Allaway-sovelluksella!

Tila Imurointi

Kalenteri Laite

Integroitu 
imurasia

Soft StartPölypussi- 
valmius

TehonsäätöAllaway- 
sovellus

Koti- 
automaatio
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VILPE Wive -tuoteperhe on täydentynyt tuuletusluukkuun 
asennettavalla VILPE Wive -korvausilmaventtiilillä. Uutuuden myötä 
asiakkailla on entistä enemmän valinnanvaraa korvausilmaventtiilin 
sijoittamisen ja asentamisen suhteen. Tuuletusluukkuun asennetta-
vassa Wivessä on samat teknisesti tärkeät ominaisuudet kuin 
seinälle asennettavissa venttiileissä. 

UUTUUS: Tuuletusluukkuun asennettava 
VILPE Wive -korvausilmaventtiili    
Teksti ja kuvat: VILPE 

Wive-venttiili esimerkiksi 
kohdistaa ilmavirran huo-
neen yläosaan, missä se 
sekoittuu lämpimän huo-

neilman kanssa vähentäen vedon tun-
netta. Huoneen sisäpuolella oleva kansi 
on varustettu kondenssisuojalla. Tuotteen 
voi asentaa vanhan venttiilin tilalle tai 
kokonaan uudeksi korvausilman reitiksi. 

Korvausilmaventtiilin ulkonäkö on hel-
posti muokattavissa kohteen ja asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. VILPE Wiven voi 
tapetoida tai maalata sisustukseen sopi-

vaksi tai jättää sellaisenaan näkyville  
– lopputulos on joka tapauksessa tyylikäs. 

VILPE Wive sopii moneen kohteeseen, 
sillä venttiileistä on saatavilla mallit sekä 
painovoimaiseen ilmanvaihtoon että 
koneelliseen poistoilmanvaihtoon. Paino-
voimaisen ilmanvaihdon kohteisiin käyte-
tään termostaatilla varustettua venttiiliä. 
Venttiili mukautuu ulkoilman lämpötilan 
mukaan, joten sitä ei tarvitse erikseen sää-
tää. Koneelliseen poistoilmanvaihtoon 
puolestaan käytetään venttiiliä ilman ter-
mostaattia.

Löydätkö kuvasta korvausilmavent-
tiilin? Tässä kohteessa seinälle asen-
nettu Wive on tapetoitu sisustukseen 
sopivaksi. Tapetti: Boråstapeter 
Nocturne 6331.

Raikasta ilmaa

VILPE WIVE -korvausilmaventtiili tuo raikasta 
ilmaa kotiin ilman vedon tunnetta. Ja mikä parasta, 
valkoisen venttiilin voi helposti tapetoida tai maalata 
aina huoneen tunnelmaan sopivaksi.

VILPE   WIVE

Raikasta sisäilmaa 
korvausilmaventtiilin avulla

• Sulautuu seinään

• Ei tarvitse ylimääräisiä säätöjä

• Ehkäisee vedon tunnetta

• Suodattaa epäpuhtauksia

• Suodatin on helppo vaihtaa

• Yksinkertainen asentaa

• Termostaatilla tai ilman

• Lisävarusteena äänenvaimennin

Kuvien tapetti on Boråstapeterin Nocturne 6331 ja sinisen 
maalin sävy on Tikkurilan V490.

VILPE.COM/WIVE
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Danfoss Ally ™ tarjoaa täydellisen älykkään läm-
mitysjärjestelmän edut yksinkertaisella ja helppo-
käyttöisellä sovelluksella. Sovellus antaa täyden 
hallinnan patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen 
lattialämmitykseen – sekä lämmityslaskuun.  

DANFOSS ALLY™  
– uusi älykkäiden lämmitysratkaisujen edelläkävijä!
Teksti ja kuvat: Danfoss 

Danfoss Ally™  
– ei enää perinteistä  
ohjausyksikköä

On aika sanoa hyvästit perinteiselle ohjausyksikölle 
ja toivottaa tervetulleeksi älykäs lämmitys, joka kul-
kee mukana taskussasi. Älypuhelimen avulla ohja-
taan ja hallitaan kodin Danfoss Ally™ -patteriter-

mostaatteja ja Danfoss Icon™ -vesikiertoista lattialämmitystä. 

Danfoss Ally™ lyhyesti
Danfoss Ally™ patteritermostaatti on erittäin tarkka ja nopeasti 
reagoiva patteritermostaatti, jossa on hyvin monipuoliset sää-
tömahdollisuudet. Lämpötilaa voidaan säätää joko manuaali-
sella säätöpyörällä tai ajastamalla Danfoss Ally™ mobiilisovel-
luksen kautta.

Asentaminen käy helposti ohjatun asennustoiminnon avulla. 
Patteritermostaattien lisäksi tarvitaan internettiin kytkettävä 
Danfoss Ally™ Gateway, johon patteritermostaatit ovat langat-
tomasti yhteydessä. Yhteen Gatewayhin voi kytkeä max  
32 patteritermostaattia.

Danfoss Ally™ -järjestelmässä patteritermostaatit ovat 
langattomasti (zigbee) yhteydessä internettiin kytkettä-

vään Gatewayhin. Lämpötilan ohjaus tapahtuu mobiiliso-
velluksen kautta. Mobiilisovellukseen voidaan kytkeä useita 
Gateway-laitteita (esim. asunnolle ja vapaa-ajan asunnolle 
omansa). Lämmityksen ohjaussovellus Danfoss Ally™ App on 
saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Danfoss Ally™ Gatewayhin voidaan kytkeä Zigbee sovellus-
moduulin avulla Danfoss Icon™ vesikiertoinen lattialämmitys, 
jolloin voit hallita Danfoss Ally™ sovellutuksen avulla myös lat-
tialämmitystä.

Integraatioiden kautta (Google Assistant ja Amazon Alexa) 
voit ohjata lämmitystäsi myös ääniohjauksella.

Danfoss Ally™ -järjestelmä on Zigbee-sertifioitu. 

Älykästä lämpöä

Danfoss Ally™ -patteritermostaatti:  4364056
Danfoss Ally™ Gateway:  4320018
Danfoss Ally™ -Zigbee-sovellusmoduuli:  4364061
Danfoss Ally™ -toistin:  4364060

Danfoss Ally™ - uusi älykkäiden 
lämmitysratkaisujen edelläkävijä!
Danfoss Ally ™ tarjoaa täydellisen älykkään lämmitysjärjestelmän                                          
edut - yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä sovelluksella. Sovellus antaa 
täyden hallinnan patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen                                                       
lattialämmitykseen - sekä lämmityslaskuun. 

Danfoss Ally™ tuoteperhe sisältää:

•  Danfoss Ally™ Gateway | LVI: 4320018 
•  Danfoss Ally™ Patteritermostaatti | LVI: 4364056
•  Integrointi älykkään Danfoss Icon™ohjauksen kanssa vesikiertoiseen lattialämmitykseen | Zigbee sovellusmoduuli LVI: 4364061
• Lämmityksen ohjaussovellus Danfoss Ally™ App, saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Danfoss Ally™ on täydellinen valinta riippumatta siitä onko asunnossa patterilämmitys,                                                                         
vesikiertoinen lattialämmitys tai niiden yhdistelmä. 

Lue lisää danfoss.fi

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.com

Tuote LVI-numero
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FIKSUA SINULLE, 
FIKSUA SINUN 
ASIAKKAALLESI

NIBE S -SARJA HELPOTTAA ARKEA

NIBE S -sarjan maa- ja ilma-vesilämpöpumput ovat älykkäimpiä lämpöpumppujamme. 
Sisäänrakennetun wifin ansiosta uudet lämpöpumput ovat helpompia asentaa ja ylläpitää 
kuin koskaan ennen. Niiden selkeys ja helppokäyttöisyys ovat omaa luokkaansa. Anna 
asiakkaallesi ratkaisu, joka on luonnollinen osa arkea ja helpota samalla työpäivääsi.  
NIBE S -sarjan lämpöpumppu on fiksu valinta.

NIBE.FIIT’S IN OUR NATURE

UUTUUS!

Uusi Uponor Smatrix Pulse -säätöjärjestelmä 
huonelämpötilojen hallintaan

Yhteys mukavaan asumiseen

ÄLYKÄS: liitettävissä osaksi älykodin kokonaisuutta
 
MUKAUTUVA: yksilöllisesti jokaiseen tarpeeseen ja kohteeseen

HELPPO: yksinkertainen käyttö missä vain, milloin vain 

TEHOKAS: vähemmän energiaa, enemmän mukavuutta!

UUTUUS! 

uponor.fi/smatrixpulse

*
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Kompakti, pieneen tilaan mahtuva Ilox 59PLUS ilmanvaihtokone on suunniteltu pienten  
asuntojen ilmanvaihtoon. Asunnoissa, joissa asennustilaa on vähän, Ilox 59PLUS on  
käytännöllisin ratkaisu. Mitoitukseltaan se on markkinoiden matalin ja erittäin kapea.

Lue lisää osoitteessa www.flaktgroup.fi fla
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Iloxairin asuntoilmanvaihdon uutuus on Ilox 59PLUS -ilmanvaihto-
kone, joka on suunniteltu nykyaikaiseen asuntokohtaiseen 
ilmanvaihtoon. Se soveltuu erityisen hyvin pieniin kerrostalo- ja 
rivitaloasuntoihin kuten yksiöihin ja kaksioihin.

ILOX 59PLUS -ILMANVAIHTOKONE
Tilan ja energian säästöön
Teksti ja kuvat: FläktGroup

Kompakti Ilox 59PLUS -ilman-
vaihtokone on käytännöllinen 
ratkaisu asuntoihin, joissa asen-
nustilaa on vähän. Mitoituksel-

taan se on markkinoiden matalin ja erit-
täin kapea.  

Laitteen saa asennettua standardi-
mitoitettuun 600 mm:n seinäkaappiin 
tai esimerkiksi pesutornin päälle. Kat-
toasennuskehyksen lukitusmekanismi 

on varmatoiminen ja myös uusi seinä-
teline on asentajalle helppo. Huoltotoi-
met onnistuvat ahtaissakin tiloissa hyvin, 
sillä koneen etuovi on irrotettava. Eteen 
jää asennustilaa vastaava määrä kuin on 
koneen syvyys.

Ilox 59PLUS on hiljainen, varmatoimi-
nen ja energiatehokas. Siinä on korkean 
hyötysuhteen lämmöntalteenotto vasta- 
virtakennolla, energiatehokkaat tasa-

Vaikuttavan pieni

virtapuhaltimet ja älykäs PLUS-automa-
tiikka. Kosketusnäyttöpaneelin ansiosta 
ilmavirta on hyvin säädettävissä tarpeen 
ja olosuhteiden mukaan. 

Ilox 59PLUS osoittaa sen, että pieni 
tekee vaikutuksen: hyvä sisäilma on 
mahdollista saavuttaa automaattisesti ja 
ilman energian tuhlausta.
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UUTUUS!

DUCT-MC
Identification number 17.11.002

 PAROC 
HVAC FIRE   

BLACKCOAT
KATTAVAA  

PALOTURVALLISUUTTA  
IV-KANAVILLE

LISÄTIETOJA
PAROC.FI/HVACFIRE

PAROC Hvac Fire -paloeristysratkaisut 
soveltuvat ilmanvaihtokanavien 
paloeristämiseen palonkestoluokissa  
EI15 - EI120. Samat tuotepaksuudet sopivat 
sekä pysty- että vaakakanaville ja sisä- ja 
ulkopuolista paloa vastaan.

BlackCoat-tuotteiden palokäyttäytymisluokka 
on A2-s1, d0. Tuotteet toimivat erinomaisesti 
myös lämmöneristeinä. 

Sairaala Nova, 
Jyväskylä
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Monipuolisten liitäntämahdol- 
lisuuksiensa ansiosta Wilo- 
Stratos MAXO on erittäin 
joustava ratkaisu, joka sovel- 

tuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. 
Analogiset ja digitaaliset rajapinnat, 
jotka ovat edelleen saatavana Stratok- 
seen lisävarusteena IF-moduulien 
kautta, ovat nyt vakiovarusteena Wilo- 
Stratos MAXO -pumpuissa. Bluetooth 
mahdollistaa suoran yhteyden mobiili- 
laitteisiin, kun taas Wilo Net tarjoaa 
uuden vakiorajapinnan Wilo-tuotteiden 
liitäntää ja esimerkiksi useiden pumppu-
jen ohjausta varten. Stratos MAXO on 

Wilo-Stratos MAXO vahvistaa saksalaisen pumppuvalmistajan asemaa digitaalisen 
pumpputeollisuuden uranuurtajana. Wilo-Stratos-pumppujen seuraaja Stratos MAXO 
asettaa uudet standardit järjestelmän hyötysuhteelle ja käytettävyydelle, mikä on jälleen 
uusi osoitus Wilon johtajuudesta innovaatioiden saralla.

PUMPPUTEKNOLOGIAN  
UUSI AIKAKAUSI

Teksti ja kuva: Wilo

Käytettävyyttä

yksi markkinoiden monipuolisimmin lii-
tettävistä pumpuista.

CIF-lisämoduulit tarjoavat saumat-
toman integraation väyläjärjestelmiin. 
Uusi Wilo-Stratos MAXO asettaa uudet 
hyötysuhteen standardit suurten raken-
nusten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjes-
telmissä ja juomavesiratkaisuissa. Wilo 
toteutti kattavat tutkimukset ja asiakas-
kyselyt jo tuotteen varhaisessa kehitys-
vaiheessa. Tulosten avulla kehitettiin 
pumppu, joka on räätälöity juuri asiak-
kaiden vaatimusten mukaan. Wilon tuo-
tepäällikkö Michael Dieckmann kertoo: 
Monipuoliset ohjaustoiminnot ovat help-

pokäyttöisiä ja ne mahdollistavat poik-
keuksellisen energiatehokkaan toimin-
nan. Wilo-Stratos MAXO voi esimerkiksi 
Dynamic Adapt plus -toiminnon avulla 
mukauttaa automaattisesti lähtötehoaan 
järjestelmän muuttuvien vaatimusten 
mukaan ilman minkäänlaista kohdearvon 
asetusta. Uusi liitinkotelo on selkeä ja 
tilava. Optimoitu Wilo-Connector kyt-
ketään erikseen johdolla pumpun virran- 
syöttöä varten. Näin liitinkoteloa ei tar-
vitse enää avata perusasennuksen suo-
rittamista varten.

Wilon uudessa Stratos 
MAXO-pumpussa on 
asennusta helpottava 
tekstivalikko.

Pioneering for You

WILO-PUMPPUVAIHTOON. 
NYT UUDISTETTU
Wilo-pumppuvaihtoon auttaa sinua tekemään pumpunvaihdon nopeasti ja yksinkertaisesti. 
Nyt enemmän toimintoja ja laajennettu sisältö.
Tietokannasta löydät yleisimmät tuotemerkit ja pumppumallit tallennettuna.  
Muutamalla klikkauksella saat tiedot, jotka tarvitset sujuvaan pumpunvaihtoon.

Täältä löydät myös tiedot vaihdossa tarpeellisista lisävarusteista sekä kuvauksen vaihtomenettelystä. 
Pumppuvaihtoon on kuitenkin myös paljon enemmän kuin vaihto-ohjelma.
Täältä löytyvät lisäksi esimerkiksi seuraavat tiedot:

 ƒ Pumpun toimintakäyrä
 ƒ Linkki Online-katalogiin
 ƒ Vaihtoehtoiset ehdotukset vaihtopumpuksi
 ƒ Laajamittainen kuvaus vaihtopumpusta
 ƒ Sopivat asennus- ja automaatiolisävarusteet
 ƒ Asennusohje ja EU/EY-vaatimustenmukaisuusvaatimus 

pumpusta ja lisävarusteista

UUSI!

www.pumppuvaihtoon.fiWILO Finland 
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Pioneering for You
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Nyt enemmän toimintoja ja laajennettu sisältö.
Tietokannasta löydät yleisimmät tuotemerkit ja pumppumallit tallennettuna.  
Muutamalla klikkauksella saat tiedot, jotka tarvitset sujuvaan pumpunvaihtoon.

Täältä löydät myös tiedot vaihdossa tarpeellisista lisävarusteista sekä kuvauksen vaihtomenettelystä. 
Pumppuvaihtoon on kuitenkin myös paljon enemmän kuin vaihto-ohjelma.
Täältä löytyvät lisäksi esimerkiksi seuraavat tiedot:

 ƒ Pumpun toimintakäyrä
 ƒ Linkki Online-katalogiin
 ƒ Vaihtoehtoiset ehdotukset vaihtopumpuksi
 ƒ Laajamittainen kuvaus vaihtopumpusta
 ƒ Sopivat asennus- ja automaatiolisävarusteet
 ƒ Asennusohje ja EU/EY-vaatimustenmukaisuusvaatimus 

pumpusta ja lisävarusteista

UUSI!

www.pumppuvaihtoon.fiWILO Finland 



Roth MultiPex® putki putkessa
– itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla

Roth MultiPex® putki putkessa itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla 
on erinomainen vesijohtoasennuksiin, mökille ja muihin tilapäisiin 
rakennuksiin, joissa on jäätymisvaaraa. Sulanapitokaapeli voidaan 
kytkeä pois käytöstä ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Tuotetta ei saa käyttää käyttövesiasennuksiin ilman Roth MultiPex®-
jäätymissuojatermostaattia, LVI-nro 2070575.   
Termostaatti varmistaa, että kylmän käyttöveden lämpötila ei  
ylitä asetettua lämpötilaa (suositusasetus 6 astetta).

Roth MultiPex® putki putkessa sulanapito kaapelilla (11 W/m) on 
saatavilla 28 mm tai 34 mm suojaputkella ja 20 mm eristeellä.
Tilataan kokonaisina metreinä, kelan maksimipituus on 60 m.

LVI-nro 201116415 mm/28 mm suojaputkella  

22 mm/34 mm suojaputkella LVI-nro 2011165

ROTH FINLAND OY · Sysimiehenkatu 12 · 10300 Karjaa · Puh. 019 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland

› Jäätymissuoja käyttövesi- 
 ja lämmitysasennuksiin

› Soveltuu myös uusiokäyttöön
muihin asennuksiin

› Toimitetaan koottuna,
230V-pistotulpalla

Suojaputki
Maadoitusjohto/
alumiinifolio

Eriste

Itsesäätyvä 
lämpöelementti

Liitäntäkaapeli/
Liitettävyys
0,56 mm²

Sulanapitokaapelin läpileikkaus



 VACUMAT BASIC 

www.flamcogroup.com

  

  

  

 

• Seinäasenteinen, kompakti rakenne.
Soveltuu myös siirrettäväksi
ilmanpoistoyksiköksi.
Vakiona verkoston paineohjattu
täyttöautomatiikka.
Verkoston käyttöpaineille 0,8 - 3,0 bar 

•

•

•  

Tehokas alipaineilmanpoistin suljetuille 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille 

UUDISTUNUT

SCUBA 

ON NYT
ENTISTÄKIN 

PAREMPI

www.xylem.fi

Uudistunut Lowara SCUBA on 
kompakti uppopumppu, joka tuo 
luotettavuuden ja joustavuuden 
uudelle tasolle. Uusia ominaisuuksia 
ovat mm. pikakiinnitettävä 
virtakaapeli ja pintavippa.

TEHOKAS JA 
TUKEVARAKENTEINEN 
AVOKAIVOPUMPPU

xylem_mainos_scuba_210x135.indd   1xylem_mainos_scuba_210x135.indd   1 18.09.2020   11.30.5718.09.2020   11.30.57
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Flygtin Ready-pumppusarja on te- 
hokas työmyyrä, joka on toiminta-
varma yllättävissäkin tilanteissa. 
Mika Aaltonen Xylemin huollosta 

kertoo, että Ready onkin jokaisen 
Xylem-huoltoauton vakiovaruste. 

”Ready on tehokas ja alumiiniraken-
teensa ansiosta kestävä pumppu, joka 
kulkee helposti huoltoautoissa. Se pai-
naa vajaat 15 kiloa, joten sitä on helppo 
käsitellä. Työmaalla sen käyttöönottoon 

Työmaalla tarvitaan usein tehokkaita ratkaisuja, jotka voi ottaa käyttöön nopeasti. 
Erityisesti kaivantoihin kerääntyvä vesi on saatava pois aikailematta, jotta työmaa-alue 
pysyy siistinä ja turvallisena. Yllättävät vesivahingot on kyettävä hoitamaan aikailematta 
ja veden poisto pitää pystyä aloittamaan ilman suurempia järjestelyitä.  

TYÖMAALLA EI OLE AIKAA 
IHMETELLÄ PUMPPUJEN 
KANSSA

Teksti ja kuva: Xylem

Tehokkuutta

tarvitaan vain sähköpistoke ja sopiva 
määrä letkua. Pintakytkimellä varustetun 
Readyn voi huoletta jättää työskentele-
mään monttuun ilman valvontaa”, Aalto-
nen summaa. 

Ready-työmaapumput on suunniteltu 
kestäviksi ja tehokkaiksi (0,4–0,9 kW) ja 
niiden paineyhde on aseteltavissa vaaka- 
tai pystyasentoon. Imukauluksella varus-
tetulla Ready-pumpulla voi imeä nesteen 
pinnankorkeuden aina 1–2 mm asti. 

Pumpun imuaukon edessä oleva kumi-
nen sihti vaimentaa tehokkaasti iskuja. 
Ready-tyhjennyspumppu läpäisee 5 mm 
kokoiset partikkelit ja lietteen pumppaa-
miseen soveltuva 8S-malli läpäisee jopa 
38 mm partikkeleita.

Aaltonen kertoo, että Ready-pump-
puja ei juurikaan tarvitse huoltaa: ”rutii-
nitarkastukset ja kulutusosien vaihto on 
helppo tehdä ilman erikoistyökaluja. Esi-
merkiksi kaapeli voidaan vaihtaa ilman 



ammattilaista, koska kaapelin varaosa-
sarja sisältää tarvittavat liittimet jo val-
miina. Yleisesti ottaen Ready on ääret-
tömän toimintavarma, ja satunnaiset 
korjaukset liittyvätkin useimmiten käyt-
tövirheisiin.”

Ready-pumput ovat ammattilaisten 
pumppuja, jotka kestävät kovaa käyt-
töä työmailla, kaivannoissa, kaivojen ja 
kuilujen tyhjennyksessä ja muissa koh-
teissa. Ready-työmaapumppua kannat- 
taa pitää vakiovarusteena työmailla 
sekä huoltoautoissa, jolloin se on aina 
tarpeen tullen nopeasti saatavilla. Se 
soveltuu hyvin myös vuokratuotteeksi. 
Ready-pumput kuuluvat Onnisen varas-
tovalikoimaan. 

xylect.com auttaa löytämään 
oikean pumppumallin
Xylect on verkossa toimiva Xylemin 
Flygt, Lowara- ja Godwin-tuotteiden 
valintatyökalu. Sen avulla voi tarkistaa 
pumppujen varusteet, nostokorkeu-

det, mittapiirrokset, mallivaihtoehdot 
ja varaosat sekä muut tekniset tiedot. 
Xylectiä on helppo käyttää nettiselai-
messa ja oikeaa tuotetta voi etsiä myös 
käyttökohteen tai haluttujen ominai-
suuksien perusteella. Käy tutustumassa 
Xylectiin osoitteessa www.xylect.com.

Xylem tarjoaa käyttöösi myös paljon 
muita interaktiivisia työkaluja, jotka hel-
pottavat arkea pumppujen ja pumppaa-
mojen parissa. 

Kaikki kätevät työkalut löydät Xylemin 
kotisivuilta: xylem.fi/tuki/Interaktiiviset 
työkalut ja laskimet. 

UUSI
READY 4L
IMEE VEDEN
MILLIN 
TARKKUUDELLA

www.xylem.fi

Flygt Ready -työmaapumppusarja 
on entistä monikäyttöisempi. Uusi  
4L-malli imee veden jopa 1–2 
milliin asti.  Ready-sarjan pumput 
ovat vankkoja työjuhtia kovaankin 
käyttöön. Readyt löydät Onnisen 
varastosta!

PIENI, KEVYT  
JA HELPPO LIIKUTELLA

xylem_mainos_ready_210x135.indd   1xylem_mainos_ready_210x135.indd   1 04/02/2020   16.54.2704/02/2020   16.54.27

Malli LVI-nro Xylem-nro
Ready 4, 230 V, työmaapumppu, vipalla 4823505 00-20042120014
Ready 4, 230 V, työmaapumppu, ei vippaa 4823508 00-20042120018
Ready 4L, 230 V, matalaimupumppu, ei vippaa 4826521 00-20042300018
Ready 8, 230 V, työmaapumppu, vipalla 4823515 00-20082120010
Ready 8, 230 V, työmaapumppu, ei vippaa 4823518 00-20082120015
Ready 8S, 230 V lietepumppu, vipalla 4823511 00-20082810010
Ready 8S, 230 V lietepumppu, ei vippaa 4823519 00-20082810015



Wavin AquaCell 
-hulevesikasetit
Ratkaisu hulevesi-
haasteisiin
Toimivat hulevesien käsittelyratkaisut ovat todel-
linen palapeli. Kuten Rubikin kuutiota, asiaa 
täytyy katsoa eri puolilta ja kaikista kulmista. 
Maa-aineksen tyypistä, käytettävissä olevasta 
alueesta tai kuormituksesta riippumatta Wavinin 
hulevesikasettien modulaarisuus ja monipuoli-
suus tekevät niistä täydellisiä kaikkiin kohteisiin.
 
Uusissa AquaCell-hulevesikaseteissa on 
optimoitu työmaalogistiikka ja asennettavuus 

Kasettien pinottava rakenne mahdollistaa jopa 
nelinkertaisen tuotemäärän yhdessä kuormassa. 
Tämä alentaa hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, 
vie vähemmän tilaa työmaalla ja vähentää 
toimitusten määrää. 

Helposti paikalleen asettuvat osat ja integroi- 
dut kiinnittimet nopeuttavat asennusta 
entisestään.

www.wavin.fi/hulevesikasetit

UUTUUS
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entisestään.
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UUTUUS

KORKEALAATUISIA PUMPPUJA, ILMAN-  
JA LIANEROTTIMIA SEKÄ KOLMEKSIN  
PUMPPUJEN VAIHTO- JA VARASARJOJA ON 
SAATAVILLA ONNISEN VERKKOKAUPASTA.

www.kolmeks.fi

IMP-pumppuja käytetään  
kiinteistöissä suljettujen  
lämmitys-, maalämpö- ja  
aurin ko lämpöjärjestelmien  
kierto pumppuina sekä lämpimän  
käyttöveden kierroissa.

Spirotech
-  SpiroVent Superior S400- ja  

S600 -alipaineilmanpoistimet  
täyttöautomatiikalla tai ilman

-  SpiroTop-ilmanpoistimet  
20 vuoden vuotamattomuus-
takuulla

Kolmeksin SC-integroitu  
taajuus muuttaja-pumppusarja
-  lämmitys
-  ilmanvaihto
-  jäähdytys ja LTO
-  teollisuuden prosessit  

(myös AISI 316)

Kolmeksin Suomen tehdas ja huolto varmistavat 100 %  
huoltovarmuuden pumpuille ja Spiroventin ilmanpoistimille.
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KIERTOVESIPUMPUT KOTIIN  
TAI TOIMISTORAKENNUKSEEN 

Teksti ja kuva: Grundfos 

Grundfos ALPHA2 – Suorituskykyinen valinta
ALPHA2 tarjoaa luotettavuutta kaikkein vaativimmissakin olo-
suhteissa. ALPHA2 on luokansa energiate hokkain ja parhain 
kiertovesipumppu omakotitaloihin useiden säätömuotojen ja 
helpon lämmitysjärjestelmän tasapainotuk sen ansiosta. 

Lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen teet ALPHA2-pum-
pulla, ALPHA2-Readerillä (lvi-nro 4615177) ja Go Balance 
-sovelluksella. Yhdessä ne mahdollistavat kaksiputkisten pat-
teri- ja lattialämmitysjärjestelmien tasapainotuksen helposti. 
Go Balance -sovellus opastaa prosessin kaikissa vaiheissa ja 
laatii valmiit raportit, mikä säästää arvokasta aikaa. 

Grundfos ALPHA2
• Suositellaan erityisesti patterilämmitysjärjestelmiin
• Käyttövesijärjestelmiin (N-versio) 
• Soveltuu jäähdytysjärjestelmiin, joissa nesteen  

lämpötila ≥ 2°C 
• Lämmitysjärjestelmän tasapainotukseen Go Balancella  

ja ALPHA Rearderilla 

Pääominaisuudet ja edut:
• Kuivakäyntisuoja käynnistyksen ja käytön aikana
• Kesätila: pumppu käynnistyy kerran vuorokaudessa ja se estää 

pumpun jumiutumisen seisonta-aikoina
• Itsesäätyvä – AUTOADAPT-toiminto valitsee automaattisesti 

parhaan toimintapisteen patterilämmitysjärjestelmässä
• Markkinoiden paras hyötysuhde

Minne seuraava lämmitysjärjestelmän työtilaus sinut viekin, valikoimastamme löydät markki-
noiden parhaat ja energiatehokkaimmat kiertovesipumput. ALPHA-tuoteperheemme hoitaa 
pientalojen lämmityksen, ja MAGNA-sarjamme vastaa isojen kiinteistöjen vaatimuksiin. 

Suorituskykyä

Grundfos MAGNA3 – Älykäs valinta
Grundfos MAGNA3 on älykäs valinta lähes kaikkiin suuriin 
lämmitys-, ilmanvaihto-  ja jäähdytysjärjestelmiin. Se vakuuttaa 
erinomaisella suorituskyvyllään Grundfos GoRemote -sovelluk-
sesta löydät helposti asiakkaillesi parhaiten sopivan säätömuo-
don. MAGNA3:n energiankulutus on reilusti alle energiatehok-
kuusdirektiivin tavoitetason.

FLOWLIMIT-toiminto ja FLOWADAPT-ohjausmuoto mahdollistavat 
virtaamarajoituksen enimmäisarvon asettamisen MAGNA3- 
pumpulla. Pumppu tarkkailee haluttua virtaamaa, mikä vähen-
tää järjestelmän epätasapainoriskiä ja tasausventtiilien tarvetta. 
Tämä parantaa järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta.

MAGNA3 N -mallien pumppupesä on ruostumattomasta 
teräksestä, joten ne sopivat myös käyttövedelle.

Pääominaisuudet ja edut: 
• Yli 200 yksi- ja kaksipesäistä vaihtoehtoa
• Paras hyötysuhde – markkinoiden paras EEI-indeksi
• AUTOADAPT-toiminto yhdessä FLOWLIMIT- ja FLOWA-

DAPT-toimintojen kanssa mahdollistavat täydellisen järjestel-
män hallinnan

• Helppo asennus – selkeä käyttöliittymä säästää aikaa ja vaivaa
• Pieni energiankulutus
• Sisäinen paine-ero- ja lämpötila-anturi
• Pumpattavan nesteen lämpötila-alue -10 °C ... 110 °C
• Eristevaipat toimitetaan lämmitysjärjestelmien yksöispump-

pujen mukana
• Helppo integrointi osaksi taloautomaatiojärjestelmiä

 LUE LISÄÄ: www.grundfos.fi/kiertovesipumput 



PARHAAT PUMPUT 
LÄMMITYS-

JÄRJESTELMIIN

GRUNDFOS ALPHA2 
-KIERTOVESIPUMPPU
Suorituskykyinen kiertovesi-
pumppu kotitalouksien 
lämmitysjärjestelmiin. 
AUTOADAPT-toiminto tekee 
pumpun asennuksesta ja 
käyttöönotosta helppoa.

GRUNDFOS MAGNA3 
-KIERTOVESIPUMPPU
Älykäs ratkaisun isompiin 
lämmitys-, ilmanvaihto- ja 
jäähdytysjärjestelmiin. 
Lue, säädä ja rajoita virtaama 
helposti pumpulla. Hälytys- ja 
käyntitilatieto sekä 0-10 V 
ohjaus vakiona.

Lue lisää: www.grundfos.fi/kiertovesipumput

KIERTOVESIPUMPUT KOTIIN  
TAI TOIMISTORAKENNUKSEEN 
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Kattokaivojen sulanapitoon on 
kehitetty asennusvalmiit sula-
napitoelementit. Elementit huo-
lehtivat katolta vedet alas kuu-

delta eri suunnalta. Elementti on hyvin 
nopea asentaa, koska kaapeliin on val-
miiksi kytketty kylmäkaapeli ja kaapeli 
itse asennetaan napsauttamalla kiinni 
kourupaneelijärjestelmään. Kaapelin 
häntä tai keskiosa tiputetaan itse katto-
kaivoon riittävän syvälle.

Itsesäätyvä lämpökaapeli sen 
alkuperäiseltä keksijältä
nVent RAYCHEM keksi ja kehitti itse-
säätyvän lämpökaapelin jo yli 40 vuotta 
sitten. Kaapeli antaa tehoa enemmän 
sinne, missä sitä tarvitaan. Ilmastomuu-
toksen myötä energian kulutukseen kiin-
nitetään yhä enemmän huomiota, joten 
suurempiin kohteisiin kannattaa asentaa 
EMDR-10 -ohjausjärjestelmä, joka val-
voo sekä kohteen  lämpötilaa että todel-
lista kosteustilannetta.

Talojen katoille talvella jäävä vesimassa aiheuttaa suuria riskejä niin teollisuudessa 
kuin rakennusteollisuudessakin. Vesi löytää ennemmin tai myöhemmin reitin paikkaan, 
jonne sitä ei missään nimessä haluta. Siksi on tärkeää, että vedet saadaan hallitusti alas 
kattokaivojen ympäristöstä silloin kun lumi alkaa sulamaan.

Kattokaivojen 
sulanapidot 
tärkeässä roolissa 
tasakatoilla 
vesivahinkojen 
välttämisessä

Teksti ja kuvat: nVent

Sulanapitoa

• Mekaanisesti kestävä ja pitkäikäinen itsesäätyvä RAYCHEM-lämpökaapeli
• Käytetään teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa estämään lumen ja jään  

muodostuminen tasakattojen kattokaivojen ympärillä
• Sulanapitoyksikkö sisältää 16 m RAYCHEM GM-2XT itsesäätyvää lämpökaapelia  

8 metrin kylmäkaapelilla, kuusi 600 mm kourupaneelia ja keskirenkaan enintään  
355 mm:n kattokaivon ympärille

• Suuremmissa kohteissa ohjaukseen  
suositellaan käytettäväksi EMDR-10  
-ohjausjärjestelmää, jolla voidaan  
saavuttaa jopa 80 %:n energian säästö

• Snro 81 718 08

RIM-DRAINTRACE-KIT

  

  

RODRUM VIEMÄRINAVAAJAT YKSI KONE JA  
VAIHTOJOUSET SIISTISSÄ JOUSIRUMMUSSA. 
 

RODRUM S  
Pieni ja näppärä viemärinavaaja 40-100 putkille,  
joko 10 mm tai 13 mm jousilla.

RODRUM M & L  
Isompi viemärinavaaja 70-250mm putkille.  
Saatavana 13, 16 tai 20 mm jousella.

• Helppokäyttöinen ja turvallinen sisään- ulos- stop käyttökahva
• Turvallinen ilmanpaine käyttökytkin
• Jousirummuissa puhtaanapitoa helpottavat aukot.
• Mukana kärkisarja ROCASE pakissa
• Jousipituudet 15-20m  
   (ei sotkemista irtojousien kanssa)

Käytä hakusanaa RODRUM tai kysy myyjältäsi

rothenberger.com

SAP-CIW266

 facebook.com/Rothenbergerscandinavia

  instagram.com/rothenbergerscandinavia

20 mm
20 m

16 mm
30 m

16 mm
15 m

13 mm
15 m

  

SAP-AMN349 290 € 

KÄSIKIERRESARJA 3/8”-11/4”
Laadukas käsikierresarja  
pakattuna ROCASE laukkuun.

KIERREKONEET 11/4” JA 2”
• Voimakkaat kierrekoneet vaihteiston suoralla  hammastuksella.
• Moottorin tuuletusaukot sijoitettu etäälle työstöpäästä,  
   pienempi rikkoontumisen riski kierreöljyn roiskeista.
• Toimitus terineen ½”-11/4” tai ½”-2” putkitukineen laukussa

Muista myös 
• 3/8” kierrepää
• Kierteenkarhennuspihdit

2” SAP-HBL435 

11/4” SAP-HBL434 

 999 € 

 642 € 

SAP-CFI194 SAP-AMN392 



  

  

RODRUM VIEMÄRINAVAAJAT YKSI KONE JA  
VAIHTOJOUSET SIISTISSÄ JOUSIRUMMUSSA. 
 

RODRUM S  
Pieni ja näppärä viemärinavaaja 40-100 putkille,  
joko 10 mm tai 13 mm jousilla.

RODRUM M & L  
Isompi viemärinavaaja 70-250mm putkille.  
Saatavana 13, 16 tai 20 mm jousella.

• Helppokäyttöinen ja turvallinen sisään- ulos- stop käyttökahva
• Turvallinen ilmanpaine käyttökytkin
• Jousirummuissa puhtaanapitoa helpottavat aukot.
• Mukana kärkisarja ROCASE pakissa
• Jousipituudet 15-20m  
   (ei sotkemista irtojousien kanssa)

Käytä hakusanaa RODRUM tai kysy myyjältäsi

rothenberger.com

SAP-CIW266

 facebook.com/Rothenbergerscandinavia

  instagram.com/rothenbergerscandinavia

20 mm
20 m

16 mm
30 m

16 mm
15 m

13 mm
15 m

  

SAP-AMN349 290 € 

KÄSIKIERRESARJA 3/8”-11/4”
Laadukas käsikierresarja  
pakattuna ROCASE laukkuun.

KIERREKONEET 11/4” JA 2”
• Voimakkaat kierrekoneet vaihteiston suoralla  hammastuksella.
• Moottorin tuuletusaukot sijoitettu etäälle työstöpäästä,  
   pienempi rikkoontumisen riski kierreöljyn roiskeista.
• Toimitus terineen ½”-11/4” tai ½”-2” putkitukineen laukussa

Muista myös 
• 3/8” kierrepää
• Kierteenkarhennuspihdit

2” SAP-HBL435 

11/4” SAP-HBL434 

 999 € 

 642 € 

SAP-CFI194 SAP-AMN392 



44 LVIK 3/2020

Työmaalla

Milwaukee Tool laajentaa jälleen akkukäyttöisten  
naulainten valikoimaansa ja tuo markkinoille  
ensimmäisen runkonaulaimensa, M18 FUEL™  
-runkonaulaimen.

”Tänä vuonna voimme ylpeinä esitellä ensimmäisen akku-
käyttöisen runkonaulaimemme. Tätä runkonaulainta kannatti 
odottaa: se toimii ilman kaasupatruunoita, jaksaa upottaa nau-
loja koviinkin materiaaleihin ja sen naulausnopeus on erittäin 
korkea!”, Gustav Olsson sanoo.

Luokkansa tehokkain M18 FUEL™ -runkonaulain upottaa 
naulat haastaviinkin materiaaleihin. Naulausnopeus on yhtä 
korkea kuin paineilmatuotteissa. Naulaimet ovat kätevän kokoi-
sia ja sopivan keveitä. Valinnaiseen suureen naulamakasiiniin 
mahtuu kaksi naulakampaa. Ilman kaasupatruunoita toimivat 
 naulaimet ovat hiiliharjattoman POWERSTATE™-moottorin 
ansiosta pitkäikäisiä ja toimivat luotettavasti myös vaikessa 
käyttökohteissa. Niitä ei myöskään tarvitse puhdistaa ja  
huoltaa jatkuvasti. Työkalu pystyy ampumaan jopa kolme  
naulaa sekunnissa, joten tuottavuus on taattu.

UUSI MILWAUKEE® M18 FUEL™  
-RUNKONAULAIN   
Teksti ja kuva: Milwaukee

Uusi M18 FUEL™ -runkonaulain on täysin yhteensopiva kaikkien 
M18™-tuotevalikoimaan kuuluvien yli 165 samaa akkujärjestel-
mää käyttävän sähkötyökalun kanssa.

M18 FUEL™ -runkonaulain (M18 FFN) 
• Naulan halkaisija:   2,9–3,32 mm
• Naulan tyyppi:    50–90 mm 
• Lippaan kapasiteetti (kpl):  51 
• Paino akun kanssa:  5,1 kg
• 700 naulaa yhdellä latauksella käytettäessä  

5,0 Ah:n REDLITHIUM™-akkua
• Kerta- ja sarjalaukaisutoiminnot
• Tyhjän laukaisun esto, vyöpidike, LED-työvalo, naulauskärkisuojus

M18 FUEL™ -runkonaulaimen suurempi 
naulamakasiini (4932471605)
• Lippaan kapasiteetti (kpl):   93 
• Naulan tyyppi:    50–90 mm
• Naulan halkaisija:   2,9–3,32 mm

Milwaukee® M18 Fuel™  
-runkonaulain   
laukaisee jopa 700 
naulaa yhdellä akun 
latauksella.

LAUKAISEE 
3 NAULAA 
SEKUNNISSA

EI JOHTOA TAI 
KAASUPATRUUNOITA

LAUKAISEE YLEISIMMÄT 
RUNKONAULAT, MITKÄ SOPIVAT 
30° TAI 34° NAULAMAKASIINIIN

Valmistajan tuotenumero: 4933471406
SAP-koodi: CLJ726
Lisätietoa osoitteessa www.milwaukeetool.fi

LAUKAISEE JOPA 

700 NAULAA 
YHDELLÄ REDLITHIUM™

5,0 AH -AKUN LATAUKSELLA! 

AKKUKÄYTTÖINEN
RUNKONAULAIN

M18 FFN-0C



LAUKAISEE 
3 NAULAA 
SEKUNNISSA

EI JOHTOA TAI 
KAASUPATRUUNOITA

LAUKAISEE YLEISIMMÄT 
RUNKONAULAT, MITKÄ SOPIVAT 
30° TAI 34° NAULAMAKASIINIIN

Valmistajan tuotenumero: 4933471406
SAP-koodi: CLJ726
Lisätietoa osoitteessa www.milwaukeetool.fi

LAUKAISEE JOPA 

700 NAULAA 
YHDELLÄ REDLITHIUM™

5,0 AH -AKUN LATAUKSELLA! 

AKKUKÄYTTÖINEN
RUNKONAULAIN

M18 FFN-0C



PROF - 
kuorivaatteet 
vaihteleviin 
sääolosuhteisiin.

Uudet PROF-työvaatteet on suunniteltu erityisesti ammattilaisten käyttöön. Ne ovat kestäviä ja joustavia. 
Kysy lisää myyjiltämme tai tutustu Onninen Express -myymälöissä. Esitteen löydät: https://bit.ly/2Y7yVAE
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Ammattilaisille 
sujuvaa ja tehokasta 

asennettavuutta 
sekä laatua.

www.onninen.� 
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Lisätietoja osoitteessa www.fluke.fi/1664FC

©2016 Fluke Corporation. 6007812a-fi

YKSI painikkeen painallus.
VIISI suoritettua mittausta.

Fluke. Keeping your world  
 up and running.®

Vaihetesti

Silmukkatesti (ei laukaisua)

Vikavirtasuojan laukaisuvirran testi

Vikavirtasuojan laukaisuajan testi

Eristysvastusmittaus  
(L-PE, L-N, N-PE)

UUTUUS! Monitoiminen Fluke 1664 FC 
-asennustesteri, jossa automaattinen testaustoiminto 
Voit tehdä yhdellä liitännällä ja painikkeen painalluksella 
viisi tarvittavaa eristysvastusmittausta. 

VÄHENNÄ VIRHEITÄ, SÄÄSTÄ AIKAA.

Ja automaattinen testaustoiminto on vasta alkua:
•  Eristysvastuksen esitesti on patenttia odottava turvatoiminto, 

joka estää vahingossa kytkettyjen laitteiden vaurioitumisen.
• Fluke Connectin® avulla voit lähettää mittaustulokset 

langattomasti suoraan älypuhelimeesi. 
• Testaa kiinteät asennukset BS7671-standardin 17. painoksen 

johdotussäännösten mukaisesti



Transporter 4MOTION hinta alk. 46 969 €. Yhdistetty EU-kulutus 8,0–8,9 l/100 km. CO₂-päästöt 
212–237 g/km. Suositusvähittäishinnasto 3.7.2020, sisältää toimituskulut 600 €. Crafter 4MOTION 
alk. 49 258 €. Yhdistetty EU-kulutus 10,0-11,0 l/100 km, CO₂-päästöt 264–290 g/km. Suositusvähit-
täishinnasto 3.7.2020, sisältää toimituskulut 600 €. Takuuetu voimassa kaikkiin uusiin Crafter asiakas-
tilauksiin 22.7.-31.12.2020, pois lukien e-Crafter ja Grand California. Hinnat sisältävät alv. 24 %. Kuvan 
auto erikoisvarustein. *Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, pakettiautojen ensirekisteröinnit 
1-9/2020. Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy. 

Paras kuljettaa varmasti. www.volkswagen-hyotyautot.fi

Suomen  
suosituimmat
nelivetoiset pakettiautot*  

Veto päällä, 
joka säällä

Crafteriin 5 vuoden /  
200 000 km:n takuu kaupan päälle

Crafter 4MOTION  
neliveto alk. 49 258 €

Transporter 4MOTION:in ostajalle  
jopa 4 427 € hintaetu

Transporter 4MOTION  
neliveto alk. 46 969 €
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Tarjoamme laajan valikoiman työkaluja ja tarvikkeita  
kiinteistöhuoltoon aina ulkoalueiden hoidosta puhdistukseen.

Meiltä saat niin lamput, valaisimet ja muut sähkötarvikkeet  
kuin huolto- ja puhdistus kemikaalit, kiinnikkeet ja alan  
laadukkaimmat mittaus- ja asennustyökalut.

KIINTEISTÖHUOLLON  
TUOTTEET A:STA Ö:HÖN

Tutustu laajaan 
valikoimaan 

www.onninen.fi


