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VARFÖR VÄLJA
VINYLFASAD?

www.vinyyliverhous.fi

I Kanada har vinylfasad använts i över
60 år och är det vanligaste fasadmaterialet för fristående hus. Produktens långa livslängd illustreras väl
av att den har utfärdats med livstidsgaranti i sitt tillverkningsland. I Finland är garantin begränsad till 50 år.

• Det bästa väderskyddet för ditt hus
• Vacker och hållbar
• Möglar, flagnar eller spricker inte
• Behöver inte målas, UV-skyddad
• Tillverkad i Kanada – den bästa kvaliteten för kallt klimat
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Underhållsfri fasad
för nordiska förhållanden

Vinylfasad passar för egnahemshus, radhus, låghus, fritidshus, kommersiella fastigheter,
hallbyggnader, partiell ytterbeklädnad av höghus, soptunneskydd, krävande interiörbeklädnader
som gårdar, spa-anläggningar etc.
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och beställ ett kostnadsfritt planerings- och
anbudsberäkningsbesök från en representant!
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Visurinkatu 1, Parkano
Tel. 010 3388 979
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Dra nytta av

hushållsavdraget
för montering

SKYDDA DITT HUS
MOT VIND, REGN OCH SOL!

Se vår webbplats för mer information och foton: www.vinyyliverhous.fi

DIN MÖJLIGHET ATT FÅ DITT DRÖMHEM
Vacker
Hus med vinylfasad passar
utmärkt för finländsk arkitektur.
Vinylfasad ger ditt hus ett vackert
och färdigställt utseende.

Den enklaste renoveringen i ditt liv
Vår monteringstjänst monterar snabbt en ny fasad för ditt hem, kontakta bara det
auktoriserade monteringsföretaget på vår webbplats.
Om du vill kan du också montera vinylfasaden själv. Vinylfasaden är snabb och
enkel att montera. Panelerna levereras i vald färg, så den hållbara fasaden är helt
färdig efter montering. Den behöver inte målas – någonsin.
Vinylpanelen skruvas fast på
ribbningen och nästa panel låser fast
på den föregående panelens spont.
Ribbningen gör att fukt som uppstår
från insidan torkar genom ventilation. Med montering av en panel får
du nästan en kvadratmeter färdig
väggyta.

Hållbar
Du kan lita på Vinyyliverhous.
fi-produkten – den tillverkas i
Kanada för finländska förhållanden.I Kanada har vinylfasad
använts i över 60 år och är det
mest populära fasadmaterialet.
Svåra väderförhållanden kräver
ett hållbart fasadmaterial och
med vinylfasad är hållbarheten
på en helt egen nivå. Vinyyliverhous.fi-produkternas tillverkare
har kvalitets- och miljösystem
i enlighet med internationella
standarder.

Möglar inte
Det bästa
väderskyddet
Fasadens uppgift – utöver
utseendet – är att skydda
byggnaden mot yttre väderpåfrestningar som vind, regn
och solljus. Tack vare sitt täta
material håller vinylfasaden fukt
från utsidan utanför byggnaden
och absorberar inte fukt.

Ventilerad struktur
Vinyyliverhous.fi är ett funktionellt material
rent strukturellt. Fukt som uppstår från
strukturen torkar med hjälp av en ventilationsspringa mellan stomstrukturen och
fasaden.
I Finland tillverkas årligen cirka 400 000 m²
av sådan väggkonstruktion (tät ytterfasad –
ventilationsspringa – stomstruktur), och det
är en byggnadsmetod som allmänt rekommenderas av experter.

Ytan på vinylfasaden är
smutsavstötande och behöver
inte målas eller behandlas –
någonsin. Ditt hus kommer
att se nymålat ut även efter
årtionden, så vinylfasad är
betydligt billigare än andra
alternativ.

Brandsäker
Vinyyliverhous.fi är ett
icke-brännbart material med
mycket låg antändlighet. Det
lämpar sig därför för användning
i en mängd olika objekt.

Miljövänlig
Tillverkningen av vinylfasad
kräver endast lite energi. Den
har en lång livscykel och behöver
inte behandlas eller målas under
årtionden. Dessutom är materialet återvinningsbart.

Välj en vacker och hållbar fasad för ditt hus

Vinyl är den mest praktiska ytterbeklädnaden för takfötter och undertak. Vinylpaneler är lätthanterliga och
enkla att montera och behöver inte
målas.
Vinyyliverhous.fi-produkterna har
testats i Finland i enlighet med
CE-standarden och är CE-märkta
(EN 13245-2:2008 och AC:2010).
Från och med den 1 juli 2013 krävs
CE-märkning för alla byggprodukter.

PANELER I LAGER

11 lagerfärger,
dessutom finns tiotals
profilmallar och färger
Horisontell panel
A=254 tai 229 mm B=14 tai 16 mm som beställningsvara.
• Panelprofil 2 x 5” eller 2 x 4,5”
• Materialstyrka 1,12 mm
• Nominell panellängd 3 660 mm
Vertikal panel
A=254 mm B=12 mm
• Panelprofil 2 x 5”
• Materialstyrka 1,07 mm
• Nominell panellängd
3 050 ja 3 660 mm
Lockläktspanel stående vertikal
A=178 mm B=12 mm
• Panelprofil 7”
• Materialstyrka 1,14 mm
• Nominell panellängd 3 050 mm

Horisontella paneler förlängs med överlappande
fals, vertikala paneler med dekorationslist.

Se mer på vår webbplats
www.vinyyliverhous.fi

Underhållsfri fasad för
nordiska förhållanden
Finländskt ytmönster
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