PihaPorras - aluStair
Nyt pihan portaiden peruskorjaus sujuu vaivattomasti. aluStair™ pihaporras on pinta-asennettava ja mukautuu pihan muotoihin. Tämä
on huomattava ero perinteiseen ulkoportaaseen verrattuna - porraskivi
määrää portaan korkeuden ja piha tehdään portaiden ympärille.
aluStair™ portaiden kestävyys on erinomainen kiviaskelmilla: Kivi ei
kulu ja alumiini ei ruostu eikä maadu. aluStair™ on myrkytön,
mahdolliset puuaskelmat lehtikuusta. Kiviportaaseen verrattuna sillä on
5 valttia:
●
●
●
●
●

Pinta-asennus. Ei tarvita kuoppaa ja pohjan valutöitä.
Turvavalaistus. ECOaurora™ ilman sähköä & AuroraLED™.
Säädettävissä uudelleen jos maamassat alla elävät.
Voidaan siirtää helposti toiseen paikkaan.
Askelmien materiaali voidaan vaihtaa. Portaiden
"sisustaminen".

aluStair pihaporras mukautuu pihaan.
Kallistuskulma säädettävissä.

aluStair™ toimitetaan alumiinirunko- ja kokopuu askelmilla sekä "teeitse puuaskelmat"- toimituksena. Alumiinirunko voidaan päällystää
5 cm tai 2,8 cm materiaaleilla ja sovitteiden avulla myös ohuemmilla
päällysteillä. ”Tee-itse” toimituksessa voi valita itse askelman
materiaalin ja leveyden.
Suosittelemme ECOaurora™ turvavalaistuksen liittämistä
juoksuihin ja askelmien etureunaan. - Ideoitu, suunniteltu ja kehitetty
Suomessa. Valmistettu tuotteeksi Suomessa. Laajasti suojattu.

aluStair liittyy osaksi pihan kulkuväylää tai
on irrallinen ulkoporras.

Tietoja:
● Pinta-asennettava pihaporras. Vakioleveydet 80 ja 120 cm
(= päällysteen leveys).
● Laatan sopivin paksuus on 50 mm ja 45 mm sovitenauhalla laatan koko 40x40cm. Muiden päällysteiden sopivin paksuus 28
mm. Lehtikuusiaskelmat 45 mm.
● Pisin yhtenäinen porras 14 askelmaa, juoksu n. 570 cm.
● Kallistuskulma 13 asteesta ylöspäin.
Voidaan sijoittaa myös veden alle ja liittää osaksi aluWaterWalk™
tuotetta. Pesubetoni- tai kivi-laatat käyvät parhaiten veden
alle. Valot voidaan jälkiasentaa - kiinnitys integroitu
valmiiksi.
Lisätietoja verkossa:
Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf
www.alustair.com
www.pihaporras.fi
www.safewalk.eu

Askelman korkeuden/ Portaan
kaltevuuden säätömekanismi.

Alumiinirunkoaskelmat.
Tässä mallissa alin askelma sijoitetaan kulkuväylän tasolle. Turvavalot.
Turvavalaistus: ECOaurora juoksun
päällä ja askelman sivussa.
AuroraLED juoksun
sivussa.
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PihaPorras - aluStair

Kierrätettävä
Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja
kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön

SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei
käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.
Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa

SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön

Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta.
Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta,
merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design
Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo
pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja

SafeWalk tuotteet tehostavat pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä ja tekevät käytön turvalliseksi.
Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologisia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä
SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvavaloilla joiden
kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat ”avoimia”

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla
on laaja mahdollisuus ”sisustaa” tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimittaan tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain,
jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia
Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi aluStair™: 1) pihaporras voidaan
asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa
asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja
toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

Myynti:

* Perustuu alan tutkimuksiin
pinnoitteen ja alumiiniseoksen
yleisestä korroosiokestävyydestä.
Paikallisesti vaikuttaa esim.
sähkösidokset ja elementin taivuttelu.
Leikkuupinnoissa voi esiintyä pistemäistä korroosiota, rakennetta
heikentämättä.

Valmistaja:

info@safewalk.eu
SafeWalk Ratkaisut Oy
puh: +358 50 358 8521

www.safewalk.eu
Myllytie 10, Voikkaa yritysalue
45910 Kouvola

Takuu:
Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. ECOaurora tuotteilla takuu on 5
vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun
toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.
Tiedot sitoumuksetta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu
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