
TUOTE HINTA ERIKOISVÄRIT

Alipainetuuletin harjalle (pyöreä 

harjalista)

33,90 € 37,12 €

Ruiskuvalettu.

Alipainetuuletin, jolla saadaan katon rakenteet 

ja ullakkotila tuuletettua tehokkaasti. Rakenne 

estää veden ja lumen pääsyn kattorakenteisiin. 

Asennusväli riippuu katon rakenteesta, mutta on 

keskimäärin 3 m. Voidaan asentaa helposti 

kaikille pyöreille harjapelleille.

Alipainetuuletin harjalle (pyöreä 

harjalista)

33,90 € 37,12 €

Tyhjiömuovattu.

Alipainetuuletin, jolla saadaan katon rakenteet 

ja ullakkotila tuuletettua tehokkaasti. Rakenne 

estää veden ja lumen pääsyn kattorakenteisiin. 

Asennusväli riippuu katon rakenteesta, mutta on 

keskimäärin 3 m. Voidaan asentaa helposti 

kaikille pyöreille harjapelleille.

Alipainetuuletin harjalle (sileä 

harjalista)

33,90 € 37,12 €

Alipainetuuletin, jolla saadaan katon rakenteet 

ja ullakkotila tuuletettua tehokkaasti. Rakenne 

estää veden ja lumen pääsyn kattorakenteisiin. 

Asennusväli riippuu katon rakenteesta, mutta on 

keskimäärin 3 m. Voidaan asentaa helposti 

kaikille pyöreille harjapelleille.

Alipainetuulettimen hattu

100, 175 ja 200 mm
ᴓ 100 mm 11,00 € 12,05 €
ᴓ 175 mm 13,20 € 14,45 €
ᴓ 200 mm 15,00 € 16,43 €

Auman päätykappale pyöreälle 

harjalle

13,20 € 14,45 €

Harjan päätykappale, joka asennetaan pyöreän 

harjapellin päälle.

HINNASTO: Läpiviennit (alv. 0 %)

Värivaihtoehdot:
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TUOTE HINTA ERIKOISVÄRIT

HINNASTO: Läpiviennit (alv. 0 %)

Värivaihtoehdot:

Auman päätykappale sileälle 

harjalle

13,20 € 14,45 €

Harjan päätykappale, joka asennetaan sileän 

harjapellin päälle.

Harjan Y-liitos pyöreälle harjalle 27,50 € 30,11 €
Harjan Y-liitos, joka asennetaan pyöreän 

harjapellin päälle.

Harjan Y-liitos sileälle harjalle 27,50 € 30,11 €
Harjan Y-liitos, joka asennetaan sileän 

harjapellin päälle.

Harjan T-liitos 32,00 € 35,04 €
Harjan T-liitos, joka asennetaan pyöreän 

harjapellin päälle.

Harjalistan päätykappale, 

säädettävä

1,87 € 2,05 €

Pyöreän harjalistan päätykappale, joka on 

säädettävissä harjalistan muodon ja 

kattokaltevuuden mukaiseksi.

Kattoluukku prof. peltikatolle, 169,00 € 185,06 €

kannen ketjukiinnitys

Kattoluukku prof.peltikatolle, 179,00 € 196,01 €

lukollinen ja saranoitu kansi
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm. Luukkuja löytyy vakioväreissä 

kaikille yleisimmille kattoprofiileille.

1000x1150mm kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm. Luukkuja löytyy vakioväreissä kaikille yleisimmille 

kattoprofiileille.
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TUOTE HINTA ERIKOISVÄRIT

HINNASTO: Läpiviennit (alv. 0 %)

Värivaihtoehdot:

Kattoluukku Universal, kaikille 

huopakattoprofiileille,

169,00 € 185,06 €

kannen ketjukiinnitys
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm. Sopii kaikille maksimissaan 45 mm 

korkuisille kattoprofiileille. Luukun kaulus on 

helposti muotoiltavissa työmaalla profiilin 

mukaiseksi. Yläreuna asennetaan joko harja- tai 

niskapellin alle. Huopakatoille sopivat pyöristetyt 

reunat.

Kattoluukku Universal, kaikille 

huopakattoprofiileille,

179,00 € 196,01 €

lukollinen ja saranoitu kansi
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm. Sopii kaikille maksimissaan 45 mm 

korkuisille kattoprofiileille. Luukun kaulus on 

helposti muotoiltavissa työmaalla profiilin 

mukaiseksi. Yläreuna asennetaan joko harja- tai 

niskapellin alle. Huopakatoille sopivat pyöristetyt 

reunat.

Kattoluukku Universal, kaikille 

yleisimmille profiileille, 

169,00 € 185,06 €

kannen ketjukiinnitys
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm. Sopii maksimissaan 45 mm 

korkuisille kattoprofiileille. Luukun kaulus on 

helposti muotoiltavissa työmaalla profiilin 

mukaiseksi. Yläreuna asennetaan joko harja- tai 

niskapellin alle.

Kattoluukku Universal, kaikille 

yleisimmille profiileille, 

179,00 € 196,01 €

lukollinen ja saranoitu kansi
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm. Sopii maksimissaan 45 mm 

korkuisille kattoprofiileille. Luukun kaulus on 

helposti muotoiltavissa työmaalla profiilin 

mukaiseksi. Yläreuna asennetaan joko harja- tai 

niskapellin alle.
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HINNASTO: Läpiviennit (alv. 0 %)

Värivaihtoehdot:

Kattoluukku sileille rivi- ja 

konesaumakatoille, 

169,00 € 185,06 €

kannen ketjukiinnitys
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm.

Saatavilla useilla eri hyötyleveyiksillä,

sauman korkeuksilla 26mm, 32mm ja 38mm.

Kattoluukku sileille rivi- ja 

konesaumakatoille,

179,00 € 196,01 €

lukollinen ja saranoitu kansi
Kattoluukku, jossa kulkuaukon koko on 

600×600mm.

Saatavilla useilla eri hyötyleveyksillä,

sauman korkeuksilla 26mm, 32mm ja 38mm.

Läpivientilevy profiloidulle 

peltikatolle
Saatavana mitoilla 400×400mm ja 600×600mm 

normaaleilla kattoväreillä.

400 × 400 mm 87,00 € 95,27 €
600 × 600 mm 127,00 € 139,07 €

Läpivientilevy sileille ja 

huopakatoille
Saatavana mitoilla 400×400mm ja 600×600mm 

normaaleilla kattoväreillä.

400 × 400 mm 87,00 € 95,27 €
600 × 600 mm 127,00 € 139,07 €

Paloluukun aluskatetuki isoille 

aukoille

49,00 € 53,66 €

Aluskatteen tiiviste, joka voidaan säätää 

sopivaksi kaikille ruodeajoille. Tiiviste 

kiinnitetään kattoruoteisiin, jolloin se nostaa 

aluskatetta ja estää veden pääsyn eristeisiin.

Aukon koko säädetävissä 560-800mm.
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HINNASTO: Läpiviennit (alv. 0 %)

Värivaihtoehdot:

Ikkunapellin päätykappale 170 mm 1,83 €
Ikkunapellin päätykappale. Vasen ja oikea osa 

myydään erikseen.

Ikkunapellin päätykappale 190 mm 1,85 €
Ikkunapellin päätykappale. Vasen ja oikea osa 

myydään erikseen.

Plastec Finland Oy, Yhdystie 2, 62800 Vimpeli, puh: 020 741 4840, www.plastec-finland.fi 
info@plastec-finland.fi


