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hh Vepe on valmistanut, toimittanut ja asentanut erilaisia
aluesuojaamisen rakenteita yli 40 vuoden ajan

hh Vepellä on 85 vuoden kokemus terästuotteiden
suunnittelusta ja valmistamisesta

hh Vepen oma tuotanto sisältää tuotteiden suunnittelun,
valmistuksen sekä asennuspalvelut
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SRT HS ELEMENTTIAITA

SRT HS JA PALLAS ELEMENTTIAIDAT

Päiväkodit, puistot, urheilualueet, teollisuusalueet

Puistot, urheilualueet, teollisuusalueet

SRT HS (High Security) on kolmesta (3) teräslangasta hitsattu elementti. SRT HS Elementit on kuumasinkittyjä
tai kuumasinkittyjä ja pulverimaalatuja (RAL värit).

SRT MS (Medium Security) on kolmesta (3) teräslangasta hitsattu elementti. SRT MS elementit on kuumasinkittyjä tai
kuumasinkittyjä ja pulverimaalatuja (RAL värit).

Elementtien vakiokorkeudet alkavat 600 mm:stä, nousten 200 mm välein aina 2400 mm asti:
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

Ero SRT HS elementtiin löytyy vaaka- ja pystylankojen vahvuudesta. MS elementin vaakalangat ovat vahvuudeltaan
6 mm, pystylangat 5 mm.

Korkein yksittäinen aitaelementti on korkeudeltaan 2400 mm. SRT HS Elementtiaita voidaan kuitenkin rakentaa
jopa yli 8 metrin korkeuteen asti kerrostamalla elementtejä.

Elementtien vakiokorkeudet alkavat 600 mm:stä, nousten 200 mm välein aina 2400 mm asti:
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

SRT HS verkkoelementin silmäkoko on # 50 x 200 mm(k.k). Vaihtoehtoisia pienempiä silmäkokoja ovat
# 25/30/30/40 x 200 mm. SRT HS verkkoelementtejä voidaan valmistaa myös silmäkoolla # 100 x 200 mm, joka
soveltuu parhaiten keventämään korkeaa kerrostettua aitaa kun korkeudet nousevat yli 3 metrin (tuulikuorma).

Korkein yksittäinen aitaelementti on korkeudeltaan 2400 mm. SRT HS ja MS Pallas elementtiaita voidaan kuitenkin
rakentaa jopa yli 8 metrin korkeuteen asti kerrostamalla elementtejä.
SRT MS ja HS verkkoelementin silmäkoko on # 50 x 200 mm (k.k). Vaihtoehtoisia pienempiä silmäkokoja ovat
# 25/30/30/40 x 200 mm. SRT HS verkkoelementtejä voidaan valmistaa myös silmäkoolla # 100 x 200 mm, joka
soveltuu parhaiten keventämään korkeaa kerrostettua aitaa kun korkeudet nousevat yli 3 metrin (tuulikuorma).

Elementit tuetaan betoniin perustettavilla teräspylväillä. Pylväsmittaa ja pylväsprofiilia voidaan kasvattaa ja
elementtejä asentaa kerrostamalla esimerkiksi:
haluttu aidan korkeus 3 m (alaelementti 2000 mm + yläelementti 1000 mm)
haluttu aidan korkeus 4 m (alaelementti 2400 mm + yläelementti 1600 mm)

Elementit tuetaan betoniin perustettavilla teräspylväillä. Pallas pylväässä elementit kiinnitetään RST U-pulteilla.

Elementin korkeus (vakio) 630....2430 mm
Hitsattu verkko (vakio) # 50 x 200 mm (k.k)
Hitsattu verkko vaihtoehtoisesti # 25/30/35/40/100 x 200 mm
Pystylangat 6 mm
Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta (ylitykset vain
elementin toisella reunalla - elementti asennettavissa molemmin puolin)
Vaakalangat 2 x 8 mm
Pylväät (vakio 2400 mm asti) 60 x 40 x 2 mm
Pylväät (aidat yli 2400 mm) 80/100/120/140 x 40 mm
Pylväsjako 2520 mm
Kiinnitys kiinnityslistalla ja turvaruuvilla (RST)
SRT HS Aidassa ei ole muovisia, helposti rikkoontuvia kiinnitysosia
Vakio
värit
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Hitsattu verkko SRT HS tai MS yhdessä Pallas pylvään kanssa
Elementin korkeus (vakio) 630....2430 mm
Hitsattu verkko (vakio) # 50 x 200 mm (k.k)
Hitsattu verkko vaihtoehtoisesti # 25/30/35/40/100 x 200 mm
Pystylangat 6 mm HS
Pystylangat 5 mm MS
Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta(ylitykset vain
elementin toisella reunalla – elementti asennettavissa molemmin puolin)
Vaakalangat 2 x 8 mm HS
Vaakalangat 2 x 6 mm MS
Pylväät(vakio 2400 mm asti) 60 x 40 x 2 mm
Pylväät (aidat yli 2400 mm) 80/100/120/140 x 40 mm
Pylväsjako 2520 mm
Vakio
Kiinnitys teräs(RST) U-pultilla
värit
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SRT TRITON ELEMENTTIAITA
Teollisuusalueet

SRT TRITON kahdesta (2) teräslangasta hitsattu elementti. SRT TRITON elementit on kuumasinkittyjä tai
kuumasinkittyjä ja pulverimaalatuja (RAL värit).
TRITON elementtien lankavahvuusvaihtoehtoja on kaksi: 5 mm tai 4 mm. TRITON elementissä on riittävän jäykkyyden
saavuttamiseksi vahvistetaitteet h=100 mm (3 lankaa) # 50 x 50 mm      
Vakiokorkeudet TRITON 4 mm elementeille: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 mm     
Vakiokorkeudet TRITON 5 mm elementeille:  800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1700, 1900, 2000, 2300, 2400 mm
SRT TRITON verkkoelementin silmäkoko on # 50x200 mm (k.k). Elementit tuetaan betoniin perustettavilla
teräspylväillä (Pallas = RST U-pultti)

Hitsattu verkko SRT TRITON yhdessä Pallas pylvään kanssa
Elementin korkeus 4 mm: 1030, 1230, 1530, 1730, 2030 mm
Elementin korkeus 5 mm: 830, 1030, 1230, 1430, 1530, 1730,
1930, 2030, 2330, 2430 mm
Hitsattu verkko (vakio) # 50 x 200 mm (k.k)
Pystylangat 4/5 mm
Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta
(ylitykset vain elementin toisella reunalla - elementti asennettavissa
molemmin puolin)
Vaakalangat 4/5 mm
Pylväät 60 x 40 x 2 mm
Pylväsjako 2520 mm
Kiinnitys teräs(RST) U-pultilla
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SRT PORTIT

Käyntiportit, Ajo-käyntiportit, Ajoportit, Yhdistelmäportit

SRT PORTTIEN LUKITUS
Päiväkodit, puistot, kiinteistöt

SRT portit voidaan varustaa erilaisilla lukituksilla ja käyttölaitteilla kohteen ja/tai asiakkaan vaatimusten mukaisesti.
Patentoitu RES8 Turvalukkojärjestelmä. Esimerkiksi päiväkodin lukituksen yksi päävaatimus on ns.kaksitoimisuus. RES8
-lukon avaaminen vaatii toimiakseen kahden liikkeen yhtäaikaisen toiminnan ja on näin ollen kaksitoiminen. RES8 on
kuitenkin aikuiselle ihmiselle helposti yhdellä kädellä avattava. Portti voidaan myös sulkea helposti ilman että lukitukseen tarvitsee enää koskea.

Päiväkoteihin
Patentoitua turvallisuutta: Vepen RES8-turvalukkojärjestelmä (patentti
nro 122002) on aikuisille helposti ‐lapsille vaikeasti avattava turvalukko. Tätä lukitusta käyttämällä pyrimme estämään lasten karkaamisen
päiväkotien ja leikkipuistojen pihoilta. RES8-lukitus soveltuu parhaiten
SRT käyntiporteille.

Valmistamiemme vakiorakenteisten teräsporttien lisäksi otamme myös huomioon asiakkaidemme toiveet erikoisempien porttirakenteiden valmistamisesta. Porttirakenteiden koko sekä lukitus toteutetaan asiakkaan valinnan mukaan.
Porttilehden täytteenä voidaan käyttää SRT teräselementtiä (SRT HS,MS) tai vaihtoehtoisesti Vepen pinna-aitatuotteiden
mukaisia teräksisiä pystypinnoja. Teräsportit ovat kuumasinkittyjä tai kuumasinkittyjä sekä pulverimaalattuja (RAL).
SRT Käyntiportit. 1-lehtinen, saranoitu teräsportti. Korkeudet aitakorkeuden
mukaan. Vakiomitta: leveys 1100 mm
SRT porttien rakenne
hh Teräsrakenne
hh Kuumasinkitty - Pulverimaalattu (RAL)

hh Pylväät 80 x 80 mm

hh Verkkotäyttö SRT HS (vakio)

hh Säädettävät saranat (RST)

SRT Yhdistelmäportit. 2-lehtinen, saranoitu teräsportti + 1-lehtinen käyntiportti omalla karmirakenteella. Kapeampi portti henkilöliikennettä varten. Oma
karmirakenne mahdollistaa varmatoimisten, laajempien lukitusvariaatioiden
käytön. Oma ajoporttiosa pitää huoltoliikenteen selkeästi erillään henkilöliikenteestä ja mahdollistaa ajoporttiosan jatkuvan lukituksen (vain huollon
käytössä). Korkeudet aitakorkeuden mukaan. Vakiomitta käyntiporttiosalle:
leveys 1100 mm. Vakiomitat ajoporttiosalle: leveydet 3000, 3500 ja 4000 mm

SRT Ajoportit. 2-lehtinen, saranoitu teräsportti. Korkeudet aitakorkeuden mukaan. Vakiomitat ajoporttiosalle: leveydet 3000, 3500 ja 4000 mm
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Kiinteistöt
Vepe SRT portit voidaan varustaa Abloy-lukkorungoilla. Käyttäjä voi
halutessaan sarjoittaa ulkoalueen portit samaan sarjaan kuin kiinteistön
ovet. Portit voidaan varustaa myös esimerkiksi koodilukoilla, avainlukijoilla sekä suljinlaitteilla.

hh Porttikehys 40 x 40 mm

SRT Ajo-käyntiportit. 2-lehtinen, saranoitu teräsportti. Kapeampi porttilehti
henkilöliikennettä varten, leveämpi porttilehti avattuna käyntiporttiosan kanssa
mahdollistaa huoltoliikenteen alueelle. Korkeudet aitakorkeuden mukaan.
Vakiomitta käyntiporttiosalle: leveys 1100 mm
Vakiomitat ajoporttiosalle: leveydet 2000 ja 2500 mm
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Puistot ja leikkipaikat
Kohteessa jossa on tarkoitus, että pienetkin käyttäjät saavat kulkea
alueelle sisään ja ulos vapaasti suosittelemme portin lukitukseksi
yläsalpaa riippulukkokorvakkeella.

Ajoporttien maapiikit (RST)
Vepe SRT Ajoportit varustetaan aina maapiikkisarjalla = tuulihakaset,
sekä maahan asennettava vastaura. Kuumasinkitty kotelomallinen teräsura on erittäin kestävä ja helppo pitää puhtaana.

Vetosalpa lukitus
Korkeille ajo- ja käyntiporteille mihin yläsalpa ei sovellu, suosittelemme
RST vetosalpaa joka voidaan lukita riippulukolla.

Porttien saranointi (RST)
Vepe SRT porttien saranat ovat kestävää ruostumatonta terästä. Säädettävä
saranatappikokoonpano on asennettu
portin teräspylvään läpi.

VEPE ALUESUOJAAMINEN
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VEPE PINNA-AIDAT

VEPE PINNA-AIDAT

Päiväkodit, puistot, urheilualueet, teollisuusalueet

Päiväkodit, puistot, urheilualueet, teollisuusalueet

Vepe Heracles
Korkeudet: 1000-2000 mm
(1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm)
Pituus 2360 mm (k.k)
Vaakaprofiili 50 x 30 x 25 mm
Pystypinnat 26 mm
Pinnaväli 150 tai 132 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä
Tyylikäs, edullinen, ympäristöystävällinen
Vepe Heracles -malli on tuotettu tehokkaasti automaation avulla. Heracles
elementit voidaan valmistaa ilman hitsaamista sekä kastokuumasinkitystä.
Hitsausliitosten poistuminen = 75% paremmat tuotannon CO2-arvot
Vähentynyt tuotannon työmäärä = Edullisempi hinta.
Markkinoiden kestävimmät ja tyylikkäimmät pinna-aitamallit. Kaikki aitamallimme ovat kuumasinkittyä sekä
pulverimaalattua terästä. Portit valmistetaan valitsemasi pinna-aitamallin mukaisti. Porttilehden täytteenä
hitsattu teräksinen pystypinna kuten aitamallissa. Kaikissa Vepe pinna-aitamalleissa on
piilotettu kiinnitysmenetelmä.

Vepe Atlas
Korkeudet: 1000-2500 mm
(1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm)
Pituus 2360 mm (k.k)
Vaakaprofiili 50 x 30 x 25 mm
Pystypinnat 26 mm
Pinnaväli 150 tai 132 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä
Tyylikäs, edullinen, ympäristöystävällinen.
Vepe Atlas -malli on tuotettu tehokkaasti automaation avulla.
Atlas elementit voidaan valmistaa ilman hitsaamista sekä kastokuumasinkitystä.
Hitsausliitosten poistuminen = 75% paremmat tuotannon CO2-arvot
Vähentynyt tuotannon työmäärä = Edullisempi hinta.

Vepe Juventas
Olemme aloittaneet uuden Vepe Juventas -mallin tuotannon
tehtaallamme Tuusulassa. Juventas -malli on päiväkotikohteisiin
parhaiten soveltuva pinna-aitamalli tiheän pinnavälin ansiosta.
Kaikki Juventas -mallin profiilit ovat muodoltaan pyöreitä.
Ei kulmia, eikä myöskään näkyviä kiinnitysosia. Juventas -mallin
kaikki kiinnitysosat ovat terästä.

Korkeudet: 1000, 1200, 1400 mm
Pituus 2440 mm (k.k)
Vaakaprofiili 40 mm
Pystypinnat 22 mm (ei ylitystä, yläreuna tasainen)
Pinnaväli 100 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä

Vepe Athos
Korkeudet: 1000-2500 mm
(1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm)
Pituus 2360 mm (k.k)
Vaakaprofiili 50 x 30 x 25 mm
Pystyputket (neliö) 25 / 25 / 1,2 mm
Pinnaväli 150 tai 132 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä
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VEPE LIUKUPORTIT

Teollisuusalueet, kiinteistöt

Toimitamme ja asennamme laadukkaita, kestäviä sähkömekaanisia-, ja käsikäyttöisiä liukuportteja.Vepe liukuportit on
suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestämään äärimmäisissä olosuhteissa. Edustamme perinteikkään ja
innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa.

Portin rakenne
Portit ovat rakenteeltaan terästä.
Pintakäsittelyvaihtoehdot:
hh Kuumasinkitty
hh Hiekkapuhallettu (ISO 8501-1:2001), metallipinnoitettu (EN 2063:2005)
   sekä pulverimaalattu (EN ISO 12944-5:1998)
hh Kuumasinkittyjä sekä pulverimaalattuja
Porttilehden täyttö
Vakioporttilehden täyttö pystypinna 30 x 30 mm, hitsattuna 45-asteen kulmaan.
Vaihtoehtoisesti porttilehden täytteenä voidaan käyttää hitsattua SRT HS elementtiä
Ohjaus
Koneistetun portin ohjaus voidaan toteuttaa monella tapaa, esimerkiksi:
Aikaohjaus (avautuminen ja sulkeutuminen asetetun kellonajan mukaan)
GSM-Modeemi (matkapuhelinohjaus)
Induktiosilmukat
Yleisimpiä mitoituksia teollisiin kohteisiin
Korkeus 2000 mm
Ajoaukon leveys: 5000, 6000, 7000, 8000 mm

Vepe liukuportit on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestämään äärimmäisissä olosuhteissa.
Luotamme porttiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen
kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.
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VEPE MCS SÄHKÖPUOMIT

VEPE SG18 PIKATAITTOPORTTI

Paikoitusalueet, teollisuusalueet, kiinteistöt

Toimitamme ja asennamme laadukkaita, kestäviä sähkömekaanisia puomeja. Vepe MCS Puomit on suunniteltu ja
valmistettu vaativaan käyttöön ja kestämään äärimmäisissä olosuhteissa. Edustamme perinteikkään ja
innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa.
Puomien leveydet: 2 m - 10,2 m asti. Puomien avautumisajat: 1,5 s - 5,0 s
Puomivarsi
Puomivarsi: pulverimaalattu alumiiniprofiili (Ø84 mm)
Heijastavat punaiset raidat kummallakin puolella puomia (330x90 mm)
Tasapainotettu kulutusta kestävällä puristusjousella (> 3 000 000 sykliä)
Puomikoneiston kotelo
Kantattu ja hitsattu teräskotelo
Pintakäsittely:
hh Hiekkapuhallettu (ISO 8501-1:2001)
hh Metallipinnoitettu (EN 2063:2005)
hh Pulverimaalattu (EN ISO 12944-5:1998)
Mitat: 400x410 mm, H=1010 mm
Voimansiirto
Yksivaiheinen vaihteisto- moottori kaksoislaakerointiakselilla (45 mm)
Akseli-kiertokanki (ketjuveto) välityksellä toimiva puomivarsi. Tämä mekanismi varmistaa, että puomivarsi
kiihtyy avautuessaan asteittain ja hidastuu vähitellen sulkeutuessaan. Puomivarsi lukittuu molemmissa
ääriasennoissa automaattisesti.
Ohjaus
Puomin ohjaus voidaan toteuttaa monella tapaa, esimerkiksi:
Ohjauspainikkeet (3 painikkeen ohjaus/painonappikytkin)
Aikaohjaus (avautuminen ja sulkeutuminen asetetun kellonajan mukaan)
GSM-Modeemi (matkapuhelinohjaus)
Induktiosilmukat
Vepe MCS Puomit on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestämään äärimmäisissä olosuhteissa.
Luotamme puomiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.
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Teollisuusalueet, kiinteistöt

Sähköpuomin nopeus, portin tarjoama suoja. Vepe SG18 portit avautuvat ja sulkeutuvat todella nopeasti, joten kenenkään ei tarvitse odottaa. Kiskottomat pikaportit sopivat parhaiten kohteisiin, joissa on vilkas liikenne tai kohteisiin, joissa
on korkeat turvallisuusvaatimukset. Edustamme perinteikkään ja innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita
tuotteita Suomessa.
Portin leveydet:
3m-8m

Portin korkeudet:
2m-3m

Portin leveys:
8 m asti

Rakenne
Vakioporttilehden täyttö pystypinna 30x30 mm, hitsattuna 45-asteen kulmaan.
Porttilehden kehys 60x60x3 mm. Teräspylväät 350x350x8 mm (koneiston
lukittava suojakotelo). Hitsattu kestävä teräsrakenne
Avautumisvaihtoehdot
Porttilehtien avautumissuunta ulos tai sisään.
Avautuminen voidaan myös määritellä porttilehdille erikseen (itsenäisesti avautuvat):
hh Vain yhden porttilehden avautuminen (master)
hh Porttilehden osittainen avautuminen (jalankulku)
Portti varustettu turvakytkimellä (auki/kiinni)
Pintakäsittely
Kuumasinkitty
Vaihtoehtoisesti: kuumasinkitty sekä pulverimaalattu (RAL värit)
Voimansiirto
Moottorit (0,25 KW) integroituna molemmissa pylväissä (master/slave)
Yhteys: RS485 väylä
Lisäksi
Lukitussalpa (yläosalle/alaosalle)
Liikennevalopylväs
Huomiovalo
Vepe pikataittoportit on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestämään äärimmäisissä olosuhteissa.
Luotamme porttiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen
kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.
VEPE ALUESUOJAAMINEN
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VEPE PANSSARIVERKKOAIDAT

MUUT TUOTTEET

Teollisuusalueet, kiinteistöt

VEPE PYÖRÖPORTIT
Edustamme perinteikkään ja innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa.
Ota yhteyttä niin kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

Vepe Single pyöröportti
Yksiosainen pyöröportti (120° / Ø1500 mm) on hyvä tapa hallita kulkua.
Kulku portista vain yksi henkilö kerrallaan.

Vepe Tupla pyöröportti
Kaksiosainen portti koostuu kahdesta yksittäisestä portista,
jotka on sijoitettu vierekkäin. Yhden henkilön sijasta Tupla-portti
mahdollistaa kahden henkilön samanaikaisen
kulun portista. Porttien tangot ovat sijoitettu limittäin tilan säästämiseksi.
Toimitamme laadukkaat teräs- ja alumiiniverkkoaidat. Panssariverkkoaidat ovat kustannustehokas vaihtoehto
elementtiaitojen rinnalla kun suojataan suuria teollisuusalueita, laitoksia ja kallioleikkauksia.
Teräsverkko
Silmäkoko #50 mm (vakio)
Vaihtoehtoisesti #40 mm
Lankavahvuudet 2,5 / 3 mm (vakio)
Korkeudet: 1200, 2000 mm (vakio)
Muut korkeudet: 1500, 1750, 2500 ja 3000 mm
Pylväät 60 mm (teräs)
Alumiiniverkko
Silmäkoko #50 mm (vakio)
Vaihtoehtoisesti #40 mm
Lankavahvuus 3 mm (vakio)
Korkeudet: 1000, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2250, 2500 ja 3000 mm (vakio)
Pylväät 60mm (teräs)
PVC-muovipinnoitettu/sinkitty teräs (RAL)
Silmäkoko #50 mm (vakio)
Vaihtoehtoisesti #40 mm
Lankavahvuudet: 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,9 mm, 4 mm
Korkeudet: 1200, 2000 mm (vakio)
Muut korkeudet: 1500, 1750, 2500 ja 3000 mm
Pylväät 60 mm (teräs)
Vakio
värit

RAL
7016

RAL
6005

Toimitamme myös alumiinirakenteisia, liuku- ja saranaportteja koneellisena tai käsikäyttöisenä.
Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.
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Vepe Xtra, leveä pyöröportti
Leveä kulkuaukko (120° / Ø2700 mm).
Vapaa kulku yhdestä suunnasta esimerkiksi ostoskärryjen tai pyörätuolin kanssa.

Vepe Polkupyöräportti
Portista on helppo kulkea pyörän kanssa. Voit avata portin oikealla puolella
ja tuoda pyöräsi läpi vasemmalta puolelta.

PP SUOJAVERKOT
Mittatilaustyönä tehtävät suojaverkot erilaisille kentille sisä- ja ulkotiloihin. Silmäkoot
ja lankavahvuuden käyttötarkoituksen mukaan. Toimitus myös asennusvalmiiden
pylväiden, liukukiskojen tai jopa nostokoneiden kanssa - myös asennettuna
Esimerkkejä:
Jalkapallokentän suojaverkko:
Materiaali: UV-stabiloitu polypropeeni
Väri: vihreä, musta, valkoinen
Silmäkoko: #100/150 mm
Lankavahvuus: 2/3/4 mm, reunalangat 6 mm
(alalangan painotus 200/400g/m -> riippuvat verkot)
Jääkiekkokentän suojaverkko:
Materiaali: UV-stabiloitu polypropeeni
Väri: vihreä, musta, vihreä
Silmäkoko: #40/45 mm
Lankavahvuus: 2/2,3 mm, reunalangat 6 mm
(alalangan painotus 200/400g/m)

VEPE ALUESUOJAAMINEN
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ASENNUSPALVELUT
Aidat, portit, huolto- ja korjauspalvelut

Parhaan mahdollisen tuotteen lisäksi lopputulokseen vaikuttaa vähintään yhtä paljon se miten tuotteet on
asennettu. Omalla asennustyöllä voi lyhyellä tähtäimellä toki hieman säästää, mutta pidemmällä aikavälillä
asennustyön laatu tulee esiin. Tuotteidemme käyttötavoiteikä on 20 vuotta.

Mikäli kohteen asennustavan kartoitusta ei ole tehty asianmukaisesti,
eikä asennuskohteen haasteita ole osattu huomioida käyttötavoiteikä ei
tule täytymään. Olemme suorittaneet asennusurakointia yli 40 vuoden
ajan. Oma henkilökuntamme sekä kaikki yhteistyökumppanimme
ovat asianmukaisesti koulutettuja alan ammattilaisia. Toimimme
yhdessä päämääränä tyytyväinen asiakas ja paras mahdollinen
lopputulos. Kun tilaat tuotteet meiltä asennettuna saat asennustyölle
kahden vuoden takuun. Joissain tapauksissa, kuten sähkömekaanisten
puomien ja porttien osalta voimme antaa tuotteille ja asennukselle
jopa viiden vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy
vuosittainen kausihuoltotarkastus.

Ota yhteyttä niin kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

ASENNUSPALVELUMME PALVELEE KAIKKIALLA SUOMESSA
hh Aidan asennustyöt perustustöineen
hh Portin asennustyö perustustöineen
hh Sähkömekaanisten laitteiden kytkennät
hh Aidan ja porttien huolto- ja korjaustyöt
hh Asennusurakoinnin työnjohto
hh Vanhojen aita- ja porttirakenteiden purkutyöt
hh Kaivuumaiden- ja purkujätteiden poiskuljetus
hh Asfalttipintojen paikkaustyöt
hh Kaapelitietojen selvitys
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Vepe
Teollista tuotantoa, tuotekehitystä, suunnittelua ja
kansainvälistä kauppaa vuodesta 1934.
Vepe Oy suunnittelee, valmistaa ja toimittaa laadukkaita rakennus-, urheilu-, aita- ja
alihankintatuotteita, palvellen asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Vepelle
ominaista on jatkuva tuotteiden kehittäminen ja uuden etsiminen.

Aluesuojaaminen
Ammattitaidolla tehty aita on yksi osa Vepen osaamista.
Suojaamme teollisuusalueet, satamat ja varastot. Rajaamme urheilualueet
ja puistot. Turvaamme koulujen ja päiväkotien pihat.
Toimitamme ja asennamme sähkömekaanisia sekä käsikäyttöisiä portteja ja puomeja.
Myös arkkitehdin suunnitelmien mukaiset erikoisaidat ja -portit valmistetaan aina
mittatilaustyönä.
Laadukkaat kuumasinkityt teräsaidat kestävät ja näyttävät hyviltä pitkään. Aidat voidaan
myös pulverimaalata ottaen huomioon ympäristön vaatimukset ja asiakkaan toiveet.
SRT ELEMENTTIAIDAT

VEPE PINNA-AIDAT

SRT PORTIT VEPE MCS SÄHKÖPUOMIT

vepe.fi
Liekonkuja 6, P.O.BOX 69, 04300 Tuusula - Finland
Tel. +358 9 2747 220

