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MIKSI VALITA
VINYYLIVERHOUS?

www.vinyyliverhous.fi

Kanadassa vinyyliverhousta on käytetty jo yli 60 vuoden ajan ja siellä se on
yleisin pientalojen verhousmateriaali.
Tuotteen pitkäikäisyyttä kuvaa hyvin
se, että valmistusmaassaan sille myönnetään jopa elinikäinen takuu. Suomessa takuu on rajattu 50 vuoteen.

• Paras säänsuoja talollesi
• Kaunis ja kestävä
• Ei homehdu, hilseile tai halkeile
• Ei tarvitse maalata, UV-suojattu
• Kanadassa valmistettu - paras laatu pakkasiin
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EKOLOGINEN
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Huoltovapaa ulkoverhous
pohjoismaisiin olosuhteisiin

Vinyyliverhouksella verhoilet omakotitalon, rivitalon, pienkerrostalon, lomamökin,
liikekiinteistön, hallirakennuksen, kerrostalon osaverhoilun, roskakatoksen,
vaativien sisätilojen verhoukset kuten maatilat, kylpylät yms.

Eikä
OTA HETI YHTEYS

tartte

maal

ata!

ja tilaa edustajalta maksuton
suunnittelu- ja tarjouslaskentakäynti!
MAAHANTUOJA:

VALTUUTETTU JÄLLEENMYYJÄ:

Visurinkatu 1, Parkano
Puh. 010 3388 979
myynti@vinyyliverhous.fi
www.vinyyliverhous.fi

Hyödynnä asennuksesta

kotitalousvähennys

SUOJAA TALOSI TUULELTA,
SATEELTA JA AURINGOLTA!
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TILAISUUTESI SAADA UNELMIESI KOTI
Kaunis
Vinyyliverhoiltu talo on kauniilla
tavalla suomalaiseen arkkitehtuuriin sopiva. Vinyyliverhous antaa
talollesi kauniin ja viimeistellyn
ulkonäon.

Elämäsi helpoin remontti
Asennuspalvelumme asentaa kotiisi uuden verhouksen nopeasti, ota vain yhteyttä
nettisivuiltamme löytyvään valtuutettuun asennusliikkeeseen.
Halutessasi voit asentaa vinyyliverhouksen myös itse. Vinyyliverhous on nopea ja
helppo asentaa. Paneelit toimitetaan värivalmiina, joten asennuksen jälkeen kestävä
ulkoverhous on täysin valmis. Sitä ei tarvitse maalata - koskaan.
Vinyylipaneeli kiinnitetään
ruuvikiinnityksellä rimoitukseen ja
seuraava paneeli lukittuu edellisen
paneelin ponttiin. Rimoituksen
ansiosta sisältäpäin tuleva kosteus
kuivuu tuulettumalla. Yhden
paneelin asentamalla saat lähes
neliön valmista seinäpintaa.

Kestävä
Voit luottaa Vinyyliverhous.fi
tuotteeseen – se on valmistettu
Kanadassa Suomen olosuhteisiin.
Kanadassa vinyyliverhousta
on käytetty jo yli 60 vuoden ajan
ja siellä se on suosituin ulkoverhousmateriaali. Ankarat
sääolosuhteet vaativat
ulkoverhousmateriaalilta kestävyyttä ja vinyyliverhouksella
se onkin omaa luokkaansa.
Vinyyliverhous.fi tuotteiden
valmistajalla on käytössä kansainvälisten standardien mukaiset
laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Ei homehdu
Paras säänsuoja
Ulkoverhouksen tehtävänä –
ulkonäön lisäksi – on suojata
rakennusta ulkoa tulevilta
säärasituksilta kuten tuulelta,
sateelta ja auringonvalolta.
Tiiviinä materiaalina vinyyliverhous pitää ulkoa tulevan
kosteuden rakennuksen
ulkopuolella, eikä se ime
itseensä kosteutta.

Tuulettuva rakenne
Vinyyliverhous.fi on rakenteellisesti toimiva
materiaali. Rakenteista tuleva kosteus kuivuu
runkorakenteen ja ulkoverhouksen välissä
olevan tuuletusraon avulla.
Tällaista seinärakennetta (tiivis ulkoverhous
- tuuletusrako - runkorakenne) tehdään
Suomessa n. 400 000 m² vuodessa, ja se
on asiantuntijoiden yleisesti suosittelema
rakennustapa.

Vinyyliverhouksen pinta on
likaa hylkivä, eikä sitä tarvitse
maalata tai käsitellä – koskaan.
Talosi näyttää vastamaalatulta
vuosikymmenienkin jälkeen,
joten vinyyliverhous on merkittävästi muita vaihtoehtoja
edullisempi.

Paloturvallinen
Vinyyliverhous.fi on itsestään
palamaton materiaali ja sen
syttymisherkkyys on hyvin
alhainen. Siksi se soveltuukin
käytettäväksi monenlaisissa
kohteissa.

Ympäristöystävällinen
Vinyyliverhouksen valmistus
vaatii vain vähän energiaa. Sen
elinkaari on pitkä, eikä sitä
tarvitse vuosikymmenien aikana
käsitellä tai maalata. Lisäksi
materiaali on kierrätyskelpoinen.

Räystäänaluset ja alakatot on kätevintä verhoilla vinyylillä. Vinyylipaneelit ovat kevyitä käsitellä
ja helppoja asentaa, eivätkä ne
tarvitse maalausta.

VARASTOPANEELIT

11 varastoväriä, lisäksi
tilauksesta saatavilla
kymmeniä profiiliVaakapaneeli
malleja ja värejä.
A=254 tai 229 mm B=14 tai 16 mm
• Paneelin profiili 2 x 5” tai 2 x 4,5”
• Materiaalivahvuus 1,12 mm
• Paneelin nimellispituus 3 660 mm
Pystypaneeli
A=254 mm B=12 mm
• Paneelin profiili 2 x 5”
• Materiaalivahvuus 1,07 mm
• Paneelin nimellispituus
3 050 ja 3 660 mm
“Rakorima” pysty
A=178 mm B=12 mm
• Paneelin profiili 7”
• Materiaalivahvuus 1,14 mm
• Paneelin nimellispituus 3 050 mm

Vaakapaneelit jatketaan limittäissaumalla,
pystypaneelit koristelistalla.
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Valitse taloosi kaunis ja kestävä ulkoverhous
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