Kattokumppani
palveluksessasi

www.kattokumppani.fi

Kumppanisi uudisrakentamisesta
laajoihin saneerauksiin
Jokainen katto on erilainen, niin
kuin asiakaskin. Yli 20 vuotta alan
kokemusta ja ammattitaitoa on
palveluksessasi, kun valitset Kattokumppanin. Panostamme työn
laatuun ja tehokkuuteen pienyrityksen tunnollisuudella, oli kyse
sitten pientalojen tai taloyhtiöiden
kattoremontista. Tarjoamme aina
mielellämme koko paketin avaimet
käteen -periaatteella,täydellisenä
pakettina: puutyöt, kattopellit,
sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet sekä asennus. Kauttamme
voitte tilata myös vain tarvikkeet
kattoremonttiin. Työllämme on
aina 5 vuoden takuu.

Toteutamme isommatkin ja hankalimmat työt, niin uudet kuin vanhat
kohteet kokonaisvaltaisesti. Taustallamme on talo- ja kerrostalorakennusta, joka lisää rakennusalan
tuntemustamme. Teemme ensin
huolellisen kohdetarkastuksen,
tarjouslaskelman ja työaika-arvion.
Toteutamme urakan sopimuksen
mukaan, huolehdimme työmaan
siisteydestä ja rakennusjätteiden
kierrätyksestä. Luovutamme valmiin työn ammattiylpeydellä, vaiheittain dokumentoituna. Asiakas
saa kirjallisen takuun sekä kotitalouksiin tehdystä työstä veroedun!

Kerro meille tarpeesi. Teemme
tarkastukset nopeasti ja toimimme
joustavasti. Hyödynnä monipuolinen osaamisemme ja paikallinen
palvelumme. Saman katon alta saat
eri työvaiheet vastuullisesti valvottuna. Käytämme laadukkaita tarvikkeita ja ammattimaisia tuotteita
yhteistyökumppaneinamme tunnettuja tavarantoimittajia. Teemme
myös kokonaisratkaisut kestävään
julkisivuun tuuletusuritetuilla
Raketerm-tiiliverhous elementeillä.

• Peltikatot ja tiilikatot
• Tasakatot harjakatoiksi
• Julkisivujen tiiliverhoilu
• Julkisivujen maalaus
• Julkisivujen panelointi

2

www.kattokumppani.fi

Huolehdi katon kunnosta ja
valitse oikea kumppani
Katon tarkistaminen keväisin ja syksyisin paljastaa ongelmat ajoissa. Kirjaamalla ylös muutokset katon kunnossa
huoltotarpeen määrittely helpottuu ja
kustannuksia säästyy. Erityisen tärkeää
on ennalta ehkäistä katon vuotaminen ja kosteusvaurion syntyminen
rakenteissa. Onko katto yli 30 vuotta
vanha, onko siinä halkeamia, onko
katolla haitallista likaa ja kasvustoa,
puuttuuko aluskate, onko sisäilma
huonontunut, onko sisällä ummehtunut haju? Tiesitkö, että kotivakuutus
ei välttämättä korvaa kattoremontista
aiheutuvia kuluja, jos syynä on huollon
laiminlyönti!
Kattokumppanisi kertoo, onko taloosi
tehtävä katon kunnostus vai uusiminen. On tärkeää tarkistaa myös kaikki
läpiviennit ja erityistä tiivistystä vaativat kohteet, kuntokartoittaa lain vaatimat kattoturvatuotteet kuten tikkaat,

kattosillat ja lumiesteet. Kattokumppani myös kertoo eri vaihtoehdoista,
on kyse sitten pelti- tai tiilikatosta.
Jokainen kattoremontti tai uudiskohde
on erilainen, mutta aina on varmistettava myös asuinalueen kaavassa olevat
määräykset katon väristä, materiaalista, kaltevuudesta ja muista mahdollisista säädöksistä.
Kattoremontissa vanhan katon purkaminen ja pohjatöiden tekeminen
saattaa paljastaa rakenteista ennalta
määrittämättömiä ongelmia, jotka on
syytä korjata. Ammattilaisena Kattokumppanisi kertoo mahdollisista
virheistä ja rakenteiden korjauskustannuksista, jotka eivät sisälly remonttisopimukseen. Kattokumppani remontoi
kokonaisvaltaisesti ja remontti edistyy
ilman monen eri urakoitsijan palvelujen yhteensovittamista.

www.kattokumppani.fi

3

Tyytyväisiä asiakkaita
isolla sydämellä
Kun vesikattoremontin tilaussopimus
tehdään, määritetään kattopaketin
toimitussisältö, kattoturvatuotteet,
läpiviennit kuten kattoikkunat ja
piipun pellitykset, sadevesijärjestelmät sekä mahdolliset lisätyöt. Nyt on
hyvä keskustella esim.lisälämmön
tarpeesta ja muista tärkeistä asioista,
jotka vaikuttavat remontin onnistumiseen. Onhan kyse kuitenkin monen
vuoden hankinnasta. Sovitaan myös
vesikatteen purkamisesta ja vanhan
materiaalin hävittämisestä sekä tietysti
loppusiivouksesta. Remonttidokumentointi aloitetaan kohteen kuvauksesta.
Kun on sovittu vielä katemateriaalista,
mallista ja väristä, vahvistetaan muut
ehdot, remonttiaikataulu ja hinta.
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Asiakkaalle on tärkeää remontin sujuvuus, ammattimainen työn jälki, pihapiirin siisteys ja turvallisuus remontin
aikana, loppuun asti suoritetut työt
ja sopimuksen mukainen toteutus.
Samat asiat ovat ensiarvoisen tärkeitä
myös Kattokumppanille. Siksi panostamme arviokäyntiin ja tilaussopimuksen määrittelyyn,työskentelemme
joustavasti ja taloudellisesti. Lopputoimenpiteillä varmistamme, että asiakas
on tyytyväinen.

www.kattokumppani.fi

Näin toimii Kattokumppani
Asiakkaan tehtävät ennen työmaan aloitusta

Työmaan aloitus

-Varmista esteetön pääsy talon ulkosei
nien vierustoille ja kattopinnoille
-Suojaa tai poista istutukset ja pihakoristeet työalueelta
-Varaa ulkosähköpiste 12A-16A pistorasia asentajia varten
-Merkitse selkeästi piha-alueelle puu-ja
katetavaran toimituspaikka tai varaudu ohjeistamaan purkupaikka tavaran
saapuessa. Toimitus tapahtuu 1-2 vkoa
ennen työn aloittamista.
-Kerro asentajille piha-alueen muista
järjestelyistä kuten kierrätys- ja jätepisteiden sijoituksesta
-Tiedota naapurustoa remontin aikaisesta ääni-ja liikennehaitasta

- Työmaa pyritään aloittamaan aina
sopimuksen mukaan
- Toimitusaika merkitään tilaussopimukseen viikon tarkkuudella
- Aloituksesta ilmoitetaan puhelimitse
n. viikkoa ennen sekä aloituspäivää
edeltävänä päivänä
- Muutokset aloitusajankohtaan ilmoitetaan aina puhelimitse hyvissä ajoin
Kysy tarkemmat tiedot aloituspäivästä,
toimitussisällöstä sekä muista toimitukseen liittyvistä asioista.
Puh. 040 707 3311 tai 040 707 3300

www.kattokumppani.fi
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Vihreät arvot
on kattomme
Katon pitää kestää Suomen vaihtelevat
sääolosuhteet, pakkaset ja lumikuormat sekä auringon paahde ja rankkasateet. Hyvin suunniteltu ja asennettu
katto sekä paikkaansa sopiva katemateriaali säästävät energiaa ja huoltokustannuksia, toimivat lisäeristeenä
lämmölle ja äänelle. Se sopii ympäristöönsä ja nostaa talon arvoa.
Toimimme ympäristöä säästäen lajitellen rakennusjätteet ja ylimääräisen
rakennusmateriaalin työmaalla, josta
yhteistyökumppanimme Vammalan
Hyötykeräys Oy ja Vammalan Romu Oy
noutavat ne kierrätykseen.
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Miten valitset
oikean katemateriaalin?
Huomioi talon arkkitehtuuri ja luonne.
Moderni tai perinteinen talo kaipaa erilaisen tyylin. Tasakatto pitää erityisen
hyvin tiivistää kun taas harjakattoon
sopii useampi katemateriaali. Jos
haluat vaihtaa vanhan bitumikatteen
tiilikatoksi, talon rakenteiden pitää kestää uuden katon paino. Peltikatto on
helppohoitoinen mutta äänekkäämpi,
tiilikatto on pitkäikäinen mutta eristää
esim. sateen ropinaa.

Vinkki meille
satanen teille
Tiedätkö naapurisi, ystäväsi tai sukulaisesi olevan katonvaihtoaikeissa? Haluatko
vaikuttaa omaan asuinympäristöösi ja
kannustaa asukkaita kohentamaan talonsa ulkonäköä? Herättikö hoitamaton katto
huomiosi? Entä ulkoverhousremontit,
-maalaukset tai -paneloinnit?
Vinkkaa meille remontti- tai uudisrakennuskohde, me maksamme sinulle vinkkipalkkion 100 euroa, kun asiakas on allekirjoittanut tilaussopimuksen!
Täytä vinkkilomake osoitteessa
www.peimet.fi, laita sähköpostia
info@peimet.fi, soita numeroon
040 7073 300 tai poikkea kattotoimistolla
Johannes Bäckin Katu 4, 38210 Sastamala.
Vinkki kannattaa!

www.kattokumppani.fi
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Kotitalousvähennys
Katto- ja ulkoverhousremontit kuuluvat
kotitalousvähennyksen piiriin, vähennys on 45% työn osuudesta. Tilaussopimuksen kokonaiskustannuksesta on
40-60% työtä. Työmaan valmistuttua
Kattokumppanisi Peimet Oy toimittaa
asiakkaalle esitäytetyn kotitalousvähennyskaavakkeen. Vuonna 2016 kotitalousvähennyksen osuus on 2400
euroa henkilöä kohden, joten puolisot
voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä 4800 euroa. Jos lapsi osallistuu
remontin kustannuksiin, etu on yhteensä 7200 euroa. Omavastuu on 100 euroa / henkilö.
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Kotitalousvähennykseen oikeutetut
henkilöt osallistuvat työn kustannuksiin, työ on tehtävä joko maksajan
omassa tai hänen vanhempiensa
asunnossa, isovanhempiensa tai
appivanhempiensa käytössä olevassa
asunnossa. Vanhempiin ja appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän
puolisonsa.

Kotitalousvähennyksen voi
lunastaa
A. veroprosentin lasku loppuvuodeksi:
veroprosenttia lasketaan sovittu määrä
loppuvuodeksi, kunnes käytettävissä
oleva veroetu on hyödynnetty. Esimerkiksi veroprosentti laskee nollaan, kunnes verohyöty on saavutettu
B. lunastus veronpalautuksissa:
veroetu hyödynnetään seuraavissa veronpalautuksissa esim. 2400 euroa suurempana palautuksena

www.kattokumppani.fi

Oikea kumppani,
kattava verkosto
Toimimme ammattilaisena ammattilaisten kanssa. Noudatamme rakennuslainsäädäntöä ja teemme työmme
työturvallisuutta noudattaen. Yhteistyöverkostomme on huolella suunniteltu ja se tarjoaa asiakkaalle asianmukaiset tuotteet ja tarvikkeet.
Yhteistyökumppanimme kattoremonteissa on Sastamalassa sijaitseva
Finnpelti Oy. Finnpelti toimittaa
remonttikohteisiimme kattopellit sekä
kattoturvatuotteet. Saat meiltä laadukkaat FP-20 seinä- ja kattoprofiilit,
FP-20 aaltokuvio seinä- ja kattoprofiilit,
FP-tiilikuviokatteet, lukko- ja konesaumakatteet sekä kaikki tarvittavat
rakennuslistat ja tarvikkeet.

Julkisivuremonteissa edustamme
Suomessa Raketerm tiiliverhouselementtejä. Se on ihanteellinen ratkaisu
puu-, tiili- ja elementtitalojen julkisivujen uudistamiseksi ja ulkopuoliseksi
lämmöneristykseksi. Raketerm ”Three
in one” on yhtä aikaa kivipinnoite,
lämpöeriste ja tuulen suoja. Tuote on
valmistettu yhteistyössä Tallinnan teknisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.
Tiilikattoremonteissa käytämme
A-tiilikate-tuotteita. AURA- ja AAVAkattotiilet ovat läpivärjättyä betonia,
joka on kuivapuristettu vankoille ja
mittatarkoille aluslevyille sekä pintakäsitelty erikoispinnoitteella.

www.kattokumppani.fi
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Värilläkin
on väliä
Varsinaisen kattoprofiilin, kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmän
väri valitaan talon julkisivuun sopivaksi, mahdolliset kunnan säädökset
huomioiden.
Värimäärityksessä käytetään RR-värikarttaa. Varastoväriemme lisäksi kateprofiilin väri on valittavissa RAL-kartasta, toimitusaika sovitaan erikseen.

Varastovärit
RR 11

RR 23

RR 29

RR 32

RR 33

RR 750

Havunvihreä

Punainen

Musta

Tumma harmaa

Tumma ruskea

Tiilenpunainen

Painoteknisistä syistä värimallit voivat heittää

10

www.kattokumppani.fi

Profiilien varastomallisto
FP-AALTO 20 Vesikattoprofiili
Perinteinen ja hyväksi havaittu profiilimalli, jonka suosio on taas
kasvussa. Saatavana joko sinkittynä tai pinnoitettuna Pural, Polyesteri-, Hard Coat 50- tai Nova-pinnoitteella.
• Käyttökohde: kattopelti
• Hyötyleveys: 988 mm
• Kokonaiskorkeus: 18 mm
• Ainevahvuus: 0,45-0,6 mm
• Suositeltu minimikaltevuus: 1:7
• Kiinnitys kateruuvein uran pohjasta tai päältä
1115 mm
1064 mm

18
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FP-20 Vesi- ja sisäkattoprofiili
Suoralinjaisen tyylikäs profiili moneen käyttötarkoitukseen. Tasalinjaisen porrastuksen ansiosta helppo asentaa. Saatavana joko sinkittynä tai
pinnoitettuna Pural, Polyesteri-, Hard Coat 50- tai Nova-pinnoitteella.

1138 mm
1100 mm

31.2

137.5

R4

41°

18

• Käyttökohde: ulko- ja sisäkattopelti
• Hyötyleveys: 1 100 mm
• Kokonaiskorkeus: 18 mm
• Ainevahvuus: 0,45-0,6 mm
• Suositeltu minimikaltevuus: 1:7
• Kiinnitys kateruuvein uran pohjasta

R4

66.7

FP-20 Seinäprofiili
Monipuolinen vaaka- ja pystyasennukseen soveltuva lautaseinää
taidokkaasti jäljittelevä profiili.

1143 mm
1100 mm

18

R4
137.5

°

31.2

41

66.7

R4

• Käyttökohde: seinäpelti
• Hyötyleveys: 1 100 mm
• Kokonaiskorkeus: 18 mm
• Kiinnitys kateruuvein uran pohjasta

www.kattokumppani.fi
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FP-Tiilikuvioprofiili
Matala profiili antaa kauniin ja luonnonmukaisen vaikutelman.
Muotonsa ja materiaalin ansiosta myös helppo huoltaa ja puhdistaa.
Viimeistelynä laadukas Pural, Hard Coat tai Nova-takuupinnoite.
• Käyttökohde: Kattopelti
• Hyötyleveys: 1 100 mm
• Profiilin korkeus: 39 mm
• Tiilen mitta: 350 mm
1180 mm
1100 mm

2

24

R3

R75

15

R3
5

R150

183,3

• Ainevahvuus: 0,5 mm
• Kaksoisvesiura
• Suositeltu minimikaltevuus: 1:4
• Kiinnitys kateruuvein uran pohjasta

FP-PRO Tiilikuvioprofiili
Näyttävä ja korkeampi vaihtoehto, joka on parhaimmillaan suurilla
pinnoilla. Viimeistelynä laadukas Pural, Hard Coat tai Nova-takuupinnoite.
• Käyttökohde: kattopelti
• Hyötyleveys: 1 100 mm
• Profiilin korkeus: 44 mm
• Tiilen mitta: 400 mm

5
R3
2
R3

20

R75

Kuvion
mitta 400mm

1180 mm
1100 mm

R150

183,3

• Ainevahvuus: 0,5 mm
• Kaksoisvesiura
• Suositeltu minimikaltevuus: 1:4
• Kiinnitys kateruuvein uran pohjasta

24

Tiilikuvioisen profiilin ruodelaudoitus

A B C
FP-Tiilikuvio
~12 300 350
FP-PRO Tiilikuvio ~17 350 400
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FP-Lukkosauma
FP-lukkosauma muistuttaa perinteistä konesaumakatetta. Soveltuu kaikille
katoille, myös loiville kattokaltevuuksille. Kiinnitysruuvit jäävät piiloon pystysauman alle, ei näkyviä kiinnitysruuveja eikä läpirei'ityksiä. Lukkokatteen
valmis pääntaitto viimeistelee alaräystään. Saatavana sinkittynä tai Pural,
Hard Coat 50- tai Nova-takuupinnoitteella.
• Käyttökohde: kattopelti
• Hyötyleveys: 478 mm
• Sauman korkeus: 35 mm
• Ainevahvuus: 0,5-0,6 mm

35

• Minimikaltevuus: 1:9
• Helppo ja nopea asentaa
• Sallii pieniä pohjan epätarkkuuksia

Hyötyleveys 478 mm

FP-Konesauma
Perinteikäs saumattava kattopelti, soveltuu loivimpiinkin kohteisiin (minimisuositus 1:12). Kiinnitys ilman reikiä kattoruoteisiin kiinnitysliuskoilla, myös
läpiviennit saumataan yhtenäiseksi muun kattopellin kanssa. Lumiesteet ja
muut kattoturvatuotteet voidaan kiinnittää pellin pystysaumoihin katetta
rikkomatta. Profiili sallii monimuotoisissa kohteissa myös yhtenäiset seinälle
nostot, joita ei muilla profiileilla voi toteuttaa.
• Käyttökohde: kattopelti
• Hyötyleveys: 535 mm
• Sauman korkeus: 25 mm

25

Saatavana joko
sinkittynä tai Pural,
Hard Coat 50- tai
Nova-takuupinnoitteella.

• Ainevahvuus: 0,5-0,6 mm
• Minimikaltevuus: vähintään 1:12
• Asennus vaatii erikoistyökalut sekä ammattiosaamista

Hyötyleveys 535 mm

FP-Lukkosauman ruodelaudoitus

FP-Konesauman ruodelaudoitus

www.kattokumppani.fi
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Vakiolistat profiileille
FP-20, FP-AALTO, FP-TIILI, FP-PRO, LUKKOSAUMA
Pyöreä harjalista (417)

Sivuliitoslista (312)

Rintaliitoslistalista (417)

Päätylista harjalle (312)

Säädettävä
räystäslista (208)

174

10

Harjalista (417)

Päätylista (250)

10

20

200

Lukkosaumasivuliitoslista (312)

14

sisäjiirilista (625)

Harjan tiivistyslista

www.kattokumppani.fi

Lukkosaumapäätylista (250)

Läpivientisarjat

Asianmukaisesti toteutettu ilmanvaihto turvaa raikkaan sisäilman. Läpivientisarjojen lisäksi toimitamme tarvittaessa kattoluukut, sekä irtotarvikkeet.

13
1
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7
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2

3
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Täydellisen katon
raaka-aineet ja
tarvikkeet
Tilaa kaikki lisävarusteet yhtä aikaa
kattotoimituksen kanssa.
Varmistat tuotteiden yhteensopivuuden ja säästät rahtikuluissa.
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Harjalista
Päätylista
Alaräystäslista
Harjantiivistelista
Sisäjiirilista
Kattosilta
Lumieste
Lapetikas
Seinätikas
Vesikourut
Vesikourun alastulot
Piipun pellit
Piipun RST-hattu
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Ulkovuorauselementit
Raketerm- kevyt ja luja ulkovuorauselementti sopii käytännössä kaikkien
ulkoseinärakenteiden pinnoitteeksi
niin korjaustöissä kuin uudisrakentamisessakin. Elementin ulkopinta muodostuu laastilla saumatuista kestävistä
kivilaatoista, elementin eristyskerroksen täyteaineena on polystyreenivaahto ja takapinnassa on jäykkyyden lisäämiseksi lasikuituverkko. Elementtien
välinen ponttisauma takaa pinnoitteen
kosteuden- ja tuulenkestävyyden.
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Tuote on paloturvallinen, hajuton ja
myrkytön, se ei vety eikä homehdu
eikä siitä haihdu ympäristöön vahingollisia kaasuja. VTT on laatinut
julkisivujärjestelmälle Eurooppalaisen
teknisen hyväksynnän ETA-08/0306 ja
se on CE-merkitty.
Tutkittu ja testattu Raketerm-julkisivu
on helppohoitoinen, mekaanisesti luja
kivipinta, joka on yhtä aikaa lämmöneriste ja tuulensuoja.

Tarvittaessa pinta voidaan pestä painepesurilla ja kemikaaleilla. Käytännössä
julkisivu ei tarvitse huoltoa eikä se aiheuta käyttökuluja. Palonkestävyyden
ohella tuotekehityksellä on saavutettu
erittäin tärkeä kosteustekninen ominaisuus. Raketerm ratkaisu mahdollistaa lämmöneristyskyvyllään perinteiseen tuuletusratkaisuun verrattuna
vastaavan ulkovaipan paksuudesta
jopa 5 cm säästön.

www.kattokumppani.fi
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Nopeasti uutta näyttävää
seinäpintaa
Pinnoitettavaa seinää tai sokkelia ei erikseen valmistella vaan
tehdasvalmisteinen elementti ruuvataan erityiskiinnikkeillä
tai tulpilla joko kevytrakenteiseen alusrunkoon tai suoraan
seinään tuuletusraoilla tai ilman. Tarvittaessa lämpöeristystä
parannetaan laittamalla tuotteen alle mineraalivilla-, polystyreeni- tai polyuretaanilevy. Asennus sujuu helposti ja nopeasti
ympäri vuoden. Raketerm-julkisivujärjestelmään kuuluvat
myös kulma- ja karmielementit, joilla eri julkisivujen pinnat
liitetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Vakiotuotteista saksalaisista klinkkerilaatoista rakennettu
ulkoseinä muistuttaa erehdyttävästi puhtaaksi muurattua
seinäpintaa. Erityiskohteissa voidaan käyttää myös luonnonkivilaattoja.
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Varastomallisto
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Referenssikohteita
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Referenssikohteita
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Referenssikohteita
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Ota rohkeasti yhteyttä
omaan Kattokumppaniin!

www.kattokumppani.fi
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Missä Sinun
kattosi on?

jips.fi

Meidän on täällä

Kattokumppanisi
Toimisto
Peimet Oy
Johannes Bäckin Katu 4, 38210 Sastamala
puh. 03 511 4666
e-mail info@peimet.fi

Myynti
puh. 040 707 3311 tai 040 707 3300

www.peimet.fi

