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Vinyyliverhous on nopea ja
helppo asentaa. Käyttökohteita ovat omakoti-, rivi- ja
kerrostalot, sekä maatila- ja
hallirakennukset, katokset
ym. Soveltuu uudis- ja
korjausrakentamiseen.

Vinyylipaneeli kiinnitetään
ruuvikiinnityksellä rimoitukseen ja seuraava paneeli
lukittuu edellisen paneelin
ponttiin. Rimoituksen
ansiosta sisältäpäin tuleva
kosteus kuivuu tuulettumalla. Yhden paneelin
asentamalla saat lähes neliön
valmista seinäpintaa.

Räystäänaluset ja alakatot
on kätevintä verhoilla vinyylillä. Vinyylipaneelit ovat
kevyitä käsitellä ja helppoja
asentaa, eivätkä ne tarvitse
maalausta.

VARASTOPANEELIT

1.7.2013 alkaen vaaditaan
kaikilta rakennustuotteilta
CE-merkintä.

www.vinyyliverhous.fi

MIKSI VALITA
VINYYLIVERHOUS?
• Kaunis ja kestävä suomalainen pintakuvio

Vaakapaneeli Premium
• pituus 3650 mm
• jatketaan limittäissaumalla

• Ei homehdu, hilseile tai halkeile
• Ei tarvitse maalata, UV-suojattu
• Kanadassa valmistettu, ylittää CCMC-vaatimukset
- paras laatu pakkasiin
• Samalla                 -lisäeristys

Vaakapaneeli ECO
• pituus 3683 mm
• jatketaan limittäissaumalla

Pystypaneeli
• pituus 3040 mm
• jatketaan koristelistalla

Vinyyliverhous.fi tuotteet
ovat testattu Suomessa
CE-standardin mukaisesti ja
niillä on CE-merkintä. (EN
13245-2:2008 ja AC:2010).
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Tilauspaneelit

• kymmeniä profiili-, leveys-,
pituus- ja pintavaihtoehtoja
• ks. www.vinyyliverhous.fi

Muut tarvikkeet

• ks. www.vinyyliverhous.fi
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Vinyyliverhouksella verhoilet omakotitalon, rivitalon, pienkerrostalon, lomamökin, liikekiinteistön, hallirakennuksen,
kerrostalon osaverhoilun, roskakatoksen, vaativien sisätilojen verhoukset kuten maatilat, kylpylät yms.

OTA HETI YHTEYS

ja tilaa edustajalta maksuton
suunnittelu- ja tarjouslaskentakäynti!
MAAHANTUOJA:

EDUSTAJA:

05810 HYVINKÄÄ
Puh. 010 470 2741  Fax 010 470 2743
myynti@vinyyliverhous.fi
www.vinyyliverhous.fi

Hyödynnä asennuksesta

kotitalousvähennys

SUOJAA TALOSI TUULELTA,
SATEELTA JA AURINGOLTA
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TILAISUUTESI SAADA UNELMIESI KOTI
Kaunis

Ei homehdu

Vinyyliverhoiltu talo on kauniilla tavalla
suomalaiseen arkkitehtuuriin sopiva.
Vinyyliverhous antaa talollesi kauniin ja
viimeistellyn ulkonäon.

Pinta on likaa hylkivä, eikä sitä tarvitse
maalata tai käsitellä - koskaan. Talosi
näyttää vastamaalatulta vuosikymmenienkin jälkeen, joten vinyyliverhous
on merkittävästi muita vaihtoehtoja
edullisempi.

Kestävä

Ympäristöystävällinen

Vinyyliverhous.fi on valmistettu Kanadassa ja se
täyttää/ylittää sekä ASTM (riippumaton Vinyl
Siding Institute), että Kanadalaisen CCMCstandardin vaatimukset (riippumaton Canadian
Construction Materials Centre). CCMC on
ainoa standardi, jossa paneelin joustavuus ja
iskunkestävyys testataan kylmässä lämpötilassa. Voit luottaa Vinyyliverhous.fi tuotteeseen
– se on valmistettu Suomen sääolosuhteisiin.
UV-suojauksen ansiosta se kestää hyvin
auringon valoa – eikä haalistu voimakkaasti
kuten maalatut pinnat. Valmistajalla on ISO
9002-standardin mukainen laatujärjestelmä.

Vinyyliverhouksen valmistus vaatii
vain vähän energiaa. Sen elinkaari on
pitkä, eikä sitä tarvitse vuosikymmenien aikana käsitellä tai maalata. Lisäksi
materiaali on kierrätyskelpoinen.

Paloturvallinen
Vinyyliverhous.fi on VTT:n palotestaama (VTT:n testausseloste RTE
10750/98). Se on itsestään palamaton
materiaali.

VINYYLIVERHOUS
• ei hilseile tai lohkeile
• ei homehdu tai mätäne
• ei halkeile tai vääntyile
Kanadassa vinyyliverhousta on käytetty
jo 40 vuoden ajan ja siellä se on yleisin
pientalojen verhousmateriaali. Tuotteen
pitkäikäisyyttä kuvaa se, että valmistaja
myöntää Suomeen asennettaville vinyyliverhouksille jopa 40 vuoden takuun.

Tuulettuva rakenne
Tiivis ulkoverhous suojaa parhaiten rakennusta.
Se ei läpäise kosteutta, kuten sadevettä, eikä
ime sitä itseensä. Rakennuksesta tuleva
kosteus kuivuu runkorakenteen ja ulkoverhouksen
välissä olevan tuuletusraon
avulla. Tällaista seinärakennetta (tiivis ulkoverhous tuuletusrako - runkorakenne)
tehdään Suomessa n. 400 000
m² vuodessa, ja se on asiantuntijoiden yleisesti suosittelema
rakennustapa.

Valitse taloosi kaunis ja kestävä ulkoverhous

Elämäsi helpoin
remontti
Asennuspalvelumme asentaa kotiisi
uuden verhouksen nopeasti. Helppoa
ja vaivatonta!
Halutessasi voit asentaa
vinyyliverhouksen myös itse.
Paneelit toimitetaan värivalmiina,
joten asennuksen jälkeen kestävä
ulkoverhous on täysin valmis. Sitä
ei tarvitse maalata - koskaan.
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