PihaPolku - aluWalk
Unohda montun kaivaminen ja maanvaihto pihan kulkuväylien
alta. aluWalk™ pinta-asennettava pihapolku ei vahingoita kasvien
juuria! aluWalk™ on liikkumisen turvallisuutta ja maanpinnan
eroosion vähentäjä.
aluWalk™ on pihapolku-järjestelmä, jolla tehdään nopeasti
laadukas kulkuväylä. Pinnoite ei liiku maan liikkuessa vaan liike
kohdistuu koko elementtiin. Esimerkiksi laatoitus ei aaltoile eikä
yksittäiset laatat irvistä. Tämä on käänteentekevä ero perinteisiin
ratkaisuihin verrattuna, asennuksen nopeudesta puhumattakaan!

aluWalk peruselementit: Pituus 80, 160 ja
240 cm. Leveys 80 tai 120 cm.

Uudisrakentamisessa elementit asetetaan pohjamaalle. Multa levitetään
elementtiin asti, reunakiviä ei tarvita - alumiini estää kasvien
leviämisen.
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Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa puun ja muiden
materiaalien käytön kulkuväylien päällysteenä.
FeatherTouch- teknologia: Päällyste on ilman ympäröimä,
jolloin se kuivuu nopeasti ja kestää. Päällysteen voi tehdä
timpuri ilman kivimiehen apua.
aluWalk™ pihapolun voi "sisustaa": Päällys voidaan vaihtaa
tarpeen mukaan - kivi, puu, muovi, ... - lähes kaikki käy.
Turvallisuutta voidaan lisätä ECOaurora™ hehkuvalolla tai
värikkäällä AuroraLED™valolla.
aluWalk™ on liitettävä ja laajennettava: Voidaan ulottaa veden
alle ja liitettävissä muihin SafeWalk tuotteisiin: aluStair™
portaat, aluPatio™, aluGardenBridge™ pihasilta ja aluDock™.

Tietoja:
● Päällys voi olla 40x40 cm laattoja tai 36,5 cm jännevälin
kestävää materiaalia. Sopivin paksuus 25-30 mm ja 4555 mm.
● Korkeus: 14,5 cm alle 37 mm päällyksellä; 15,8 cm kun päällys
on 50 mm.
● Pystysuunnassa elementti kallistuu ± 25 °.
● SafeWalk toimittaa valmiiksi kootut elementit ilman päällystä.

aluWalk 120 erikoiselementit.

Ideoitu, suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Valmistettu
tuotteeksi Suomessa. Laajasti suojattu.
Lisätietoja verkossa:
Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf
www.aluwalk.com
www.pihapolku.fi
www.safewalk.eu

Pienin aluWalk
elementti: 80x80.
Saranoitu, reunoilla ECOaurora.

Kallistuu ± 25 astetta (vas. alh.). Lähikuva
reunasta, ECOaurora ja muovilankku (oik. alla).
aluWalk 80
elementit pihassa,
jossa korkeuseroja.
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PihaPolku - aluWalk

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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