Vesikattojen urakointija huoltopalvelut

Kokonaisvaltainen kumppani
kattoasioissa
| KAUSIHUOLLOT | VESIKATON KUNTOTARKASTUKSET JA -TUTKIMUKSET | VUOTOKORJAUKSET | KATTOTURVATUOTTEET
|SAVUNPOISTOJÄRJESTELMIEN ASENNUKSET JA HUOLLOT | SAMMALEEN POISTOT | LUMENPUDOTUKSET | SANEERAUS- JA
UUDISKOHTEIDEN VEDENERISTYKSET | INFRAPALVELUT | PIHAKANNET | PERUSMUURIT | VIHERKATOT |

Icopal Katto Oy on
luotettava kumppanisi
kaikissa kattoasioissa
LUOTETTAVAA OSAAMISTA

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisena kattoalan
kumppanina. Kuulumme kansainväliseen BMI-konserniin,
mikä varmistaa osaamistamme maailman johtavien
vedeneristysmateriaalien ja kattourakoinnin osalta.
Paikallisten rakentamis- ja turvamääräysten sekä Suomen
haastavien sääolosuhteiden tunteminen on tärkeä osa
osaamistamme.

Monet kaupungit ja kunnat, kauppakeskukset ja teollisuus-
yritykset ovat valinneet meidät kumppanikseen katon
urakointiin ja ylläpitoon liittyvissä asioissa.

YLI 50 MILJOONAA KATTONELIÖTÄ

Pitkän historiamme aikan olemme urakoineet Suomeen yli
50 miljoonaa neliömetriä valmiita kattoja.
ELINKAARITIETOISTA KIINTEISTÖNPITOA

Tänä päivänä halutaan yhä enemmän korostaa vastuullista
ja elinkaaritietoista ajattelua myös kiinteistönpidossa. Kun
annat katon huollon ammattilaistemme käsiin, voit
varmistua, että asiat hoituvat säännöllisesti ja sovitulla
tavalla. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja voit ennakoida
katon mahdollisia kunnostustarpeita hyvissä ajoin.

Tripla by YIT asukaspiha

Icopal Katto on kokonaisvaltainen kumppani kattoasioissa. Meillä on yli 60 vuoden
kokemus vesikattojen rakentamisesta ja saneerauksesta. Olemme myös katon
huoltoon ja tarkastuksiin liittyvissä asioissa luotettava kumppani ja teemme katon
ylläpidosta vaivatonta, katemateriaalista riippumatta.

PALVELEMME MONIPUOLISESTI

Urakoinnin kattoratkaisumme toteutetaan oman
tehtaamme sertifioiduilla vedeneristystuotteilla ja pitkällä
kokemuksella erilaisten vesikattojen urakoinnista.
Lähtökohtanamme on aina laadukas lopputulos, joka
saavutetaan tinkimättä toteutuksessa tai työturvallisuudessa. Lisäksi tarjoamme kattavan huoltopalvelukokonaisuuden vesikatoille katemateriaalista riippumatta.
Oma huolto-organisaatio, pitkä kokemus ja tietotaito
alalta takaavat laadukkaat palvelut asiakkaidemme
katoille.
Tarjoamme palveluitamme myös
valtakunnallisesti suuriin kiinteistökokonaisuuksiin.
Oikealla Tampere-talo, Pohjoismaiden suurin kongressi- ja kulttuurikeskus. Kannen kuvassa Tripla by
YIT, Helsingin uusi kaupunkikeskus.

PYYDÄ TARJOUS PALVELUISTAMME

Kysy lisää ja pyydä tarjous urakointi- ja huoltopalveluistamme. Palvelemme paikallisesti ja valtakunnallisesti.
Katso yhteystietomme nettisivuiltamme icopal.fi

Erilaisten uudis- ja
saneerauskohteiden
urakointi on
ydinosaamistamme
VESIKATTOJEN UUDISRAKENTAMINEN JA
SANEERAUS

LAADUKKAASTI TOIMIVAT VIHERKATOT

 oteutamme myös vesikattojen saneeraukset kokonaisT
valtaisesti ja kestävästi avaimet käteen -periaatteella,
yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Perinteisten
kaksikerroskateratkaisujen lisäksi urakoimme myösyksikerroskatteilla käyttäen omia, laadukkaita tuotteitamme.
Myös nestemäiset vedeneristeet kuuluvat tuotevalikoimaamme.

PERUSMUURIT

Korkealaatuiset tuotteet, yksityiskohtia myöten mietityt
ratkaisut, ammattitaitoinen toteutus sekä laadunvalvonta
ovat onnistuneen vesikattourakoinnin peruselementit
työturvallisuutta unohtamatta. Icopal Katto Oy on
edelläkävijä koko alan kehityksessä. Kattoliiton jäsenyrityk-
senä myönnämme urakoimillemme katoille kymmenen
vuoden vedenpitävyystakuun.

PIHAKANNET

Pihakannen päällä olevan vedeneristyksen tehtävänä on
suojata alapuolisia rakenteita. Pihakansi voi toimia myös
asukkaiden oleskelutilana; sen päälle voidaan istuttaa
kasvillisuutta ja rakentaa piharakennelmia. Pihakannen
vedeneristys tehdään yleensä käännettynä rakenteena eli
vedeneristeet asennetaan lämmöneristeiden alapuolelle.

Viherkatto on esteettinen, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta kaupunkiympäristöön lisäävä katto. Se auttaa
hulevesien hallinnassa sitomalla sadevettä ja tasaa
lämpöä energiatehokkaasti. Viherkatto toimii myös
hiilinieluna, kun kasvit muuttavat hiilidioksidia hapeksi.
Laadukkaasti toteutettu, juurisuojattu vedeneristys takaa
viherkaton toimivuuden. Urakoimme viherkattojen vedeneristykset sekä jyrkille että loiville viherkatoille.
 erusmuurieristykset ovat maan sisään jääviä vedeneristeitä,
P
joilla suojataan maan alapuolelle jääviä rakenteita ja
estetään veden tai kosteuden pääsy maanalaisiin tiloihin.
Perusmuurin vedeneristykset tehdään yleensä yksi- tai
useampikerroksisena kumibitumikermieristyksenä.
INFRARAKENTAMINEN

 illan vedeneristys on yksi sen merkittävimmistä käyttöS
ikään vaikuttavista tekijöistä. Siltojen ja muiden
liikennöityjen alueiden vedeneristystöitä tekevillä
työntekijöillämme on henkilösertifikaatit ja sillan
erityismateriaaleilla on Liikenneviraston voimassaoleva
SILKO-hyväksyntä.

Käytämme urakoinnissa ensiluokkaisia
tuotteita. Konsernissamme on kehitetty kumibitumikatteille uudenlainen
pintasirote, joka paitsi suojaa katetta
mekaaniselta kulumiselta, myös poistaa
ilmasta haitallisia epäpuhtauksia.
Noxite®-katteet neutraloivat ilmasta
liikenteen ja teollisuuden tuottamia
haitallisia typenoksidipäästöjä yhdessä
auringon, tuulen ja sadeveden kanssa.
Katteiden ilmaa puhdistava vaikutus
perustuu Noxiten sisältämään titaanidioksidiin.

Sillan vedeneristys on yksi sen merkittävimmistä käyttöikään vaikuttavista
tekijöistä.

Viherkatto sopii erilaisiin kattoihin. Se
suojaa katon vedeneristystä ja pidentää
sen käyttöikää. Se vaimentaa melua ja
puhdistaa ilmaa sitomalla hiukkaspäästö
jä ja suodattaa pölyä. Viherkatolle voi
istuttaa esimerkiksi maksaruohoa, niitty
kasvillisuutta, jopa puita tai pensaita.

Huoltopalveluidemme
avulla teet kattosi
ylläpidosta vaivatonta
FOKUKSESSA KATON ELINKAARI

Katon tehtävä on suojata rakenteita säältä ja mekaani-
selta rasitukselta. Icopalin huoltopalvelu tarjoaa monipuoliset palvelut kattojen teknisiin tarkastuksiin, kunnossapitoon ja kattoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Katon
elinkaaren jatkaminen on tärkeä osa vastuullista kiinteistönpitoa. Katon säännöllinen huolto pitää katon käyttökuntoisena pidempään.
TEKNISET PALVELUT YLLÄPITÄVÄT KATON KUNTOA
Tekniset palvelumme ylläpitävät katon kuntoa ja auttavat
ennakoimaan sen korjaustarpeita.
Icopal Katto Oy:n palveluihin kuuluvat kattavat tekniset
palvelut katon kuntotarkastuksesta, kuntotutkimukseen
ja huoltosopimukseen. Räätälöimme aina yhdessä
asiakkaamme tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.
KATON KAUSIHUOLTO HUOLTOSOPIMUKSELLA

Vesikaton oikealla huollolla voidaan tehokkaasti ehkäistä
vaurioiden syntymistä.

Säännöllisillä huoltosopimukseen sisältyvillä toimenpiteillä
saa luotettavan kuvan katon kunnosta ja sen korjaustarpeista. Kun katon huolto annetaan ammattilaisten
tehtäväksi, noudatetaan samalla hyvää kiinteistönhoitotapaa ja varmistutaan, että kaikki olennainen tulee
huoltojen yhteydessä huomioitua.
KATTOTURVAPALVELUT VARMISTAVAT KATON
HUOLTOTURVALLISUUDEN

Tarjoamme katon turvallisuuteen liittyviä palveluita, joiden
avulla varmistat, että kattosi on vaatimusten mukainen.
Palveluihimme kuuluvat kattoturvatuotteiden kartoitus,
suunnittelu, asennus ja huolto. Käyttöturvallisuutta
lisäävät myös lumikuormamittaukset, ajallaan tehdyt
lumenpudotukset sekä savunpoistojärjestelmien
toimintakunnon varmistaminen.

Säännöllinen ja ammattitaitoinen
lumitilanteen seuranta ja lumikuorman
kartoittaminen mahdollistaa lumien
oikea-aikaisen pudottamisen. Lumikuormakartoitukset ja lumenpudotukset ovat
tärkeä osa palveluitamme. Osana katon
talvihuoltoa seuraamme lumikuormituksen kehitystä ja kun pistekuormat
ylittyvät, pudotamme lumet.

Savunpoistojärjestelmien ensi- ja
vuosihuollot varmistavat savunpoistojärjestelmän toimivuuden
suunnitellulla tavalla.

Kattoturvatuotteet varmistavat sen,
että katolla on turvallista liikkua
huoltotöitä tehtäessä.

Icopal Katto Oy
Espoon toimipiste
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Mikkelin toimipiste
Pulttikatu 5
50170 Mikkeli
puh. 020 7436 200

Jyväskylän toimipiste
Puuralantie 3
40800 Vaajakoski
puh. 020 7436 200

Oulun toimipiste
Veistämötie 8
90620 Oulu
puh. 020 7436 200

Kouvolan toimipiste
Reijulankatu 6
45130 Kouvola
puh. 020 7436 200

Porin toimipiste
Kanahaukantie 22
28220 Pori
puh. 020 7436 200

Imatran toimipiste
Maahisentie 1
55100 Imatra
puh. 020 7436 200

Rovaniemen toimipiste
Maakuntakatu 29-31 B 4. krs
96200 Rovaniemi
puh. 020 7436 200

Kuopion toimipiste
Ajajantie 1
70780 Kuopio
puh. 020 7436 200

Tampereen toimipiste
Aarporankatu 15 A
33840 Tampere
puh. 020 7436 200

Lahden toimipiste
Lakkilantie 4
15150 Lahti
puh. 020 7436 200

Turun toimipiste
Hiidenkatu 9
20360 Turku
puh. 020 7436 200
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Icopal Katto Oy tarjoaa täyden palvelun ratkaisuja katto- ja vedeneristysurakointiin
sekä kattojen huoltoihin. Autamme asiakkaitamme jo katon suunnitteluvaiheessa,
jotta katolle saadaan toimivimmat ratkaisut yksityiskohtia myöten. Icopal Katto Oy 
on osa BMI Group -konsernia, Euroopan suurinta katto- ja vedeneristysalan toimi
jaa, jolla Euroopan lisäksi on toimintaa myös Aasiassa ja Afrikassa.

