SUPERIOR SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Takuu
50 vuoden tekninen takuu
25 vuoden pinnoitetakuu

KÄÄNTEENTEKEVÄ
UUTUUS
SADEVESIJÄRJESTELMÄMARKKINOILLA!

Materiaali
0,55-0,6mm DX53D +Z350 SUPRAFLOW
27,3 % normaalia paksumpi sinkkikerros
Molemmin puolin pinnoite�u
100 % Suomessa valmiste�u

Olemme kehi�äneet ainutlaatuisen
sadevesijärjestelmämateriaalin
yhteistyössä SSAB:n kanssa.
Kehitystyön tuloksena on syntynyt
uuden materiaalin etuja hyödyntävä
SUPRAFLOW sadevesijärjestelmä.

Järjestelmä

SSAB valmistaa SUPRAFLOW
materiaalin Lapuan Piristeel Oy:n
asiakastuo�eena.

150mm ja 125mm puolipyöreät kourut
120mm, 100mm ja 87mm alastulot
Täydellinen osavalikoima
Väri: Ma�a Metalli Graﬁi�

SUPRAFLOW on Piristeelin rekisteröity
tavaramerkki Euroopassa ja PohjoisAmerikassa.

Edut
Erinomaises� likaa hylkivä silkkinen pinnoite
Ylivertainen kestävyys UV-säteilyä vastaan (RUV5)
Erinomainen korroosiokestävyys
Erinomainen muova�avuus
100 % kierräte�ävä materiaali!

Kun haetaan kestävyyttä, täydellistä
ulkonäköä ja toimivuutta parhaaseen
hintaan, on valintana SUPRAFLOW.

Paras materiaali sadevesijärjestelmiin
Supraﬂow materiaalissa yhdistyvät kaikki parhaat ominaisuudet, joita sadevesijärjestelmältä voidaan vaa�a.
Supraﬂow hylkii likaa ﬂuoria sisältävän silkkisen pinnan ansiosta paremmin kuin muut materiaalit. Auringon
aiheu�ama UV-säteily ei aiheuta maalipintaan muutoksia ja tästä syystä materiaali kuuluu parhaaseen RUVluokkaan. Materiaali on erinomainen muova�avuudeltaan ja korroosiokestoltaan. Järjestelmällä on huoleton
50 vuoden tekninen takuu ja 25 vuoden pinnoitetakuu.
Vaihtoehto sinkitylle materiaalille
Markkinoilla on myynnissä niin sano�uja �taanisinkistä valmiste�uja sadevesijärjestelmiä. Järjestelmät
ovat hyvin arvokkaita ja työste�ävyydeltään hankalia. Supraﬂow tuo edullisemman ja työste�ävyydeltään huippuluokan vaihtoehdon jokaisen saataville. Supraﬂow järjestelmät asennetaan kuten muutkin
laadukkaat sadevesijärjestelmät. Järjestelmään ei tarvita erikoisempia osia tai työvaiheita esimerkiksi
suuremman lämpölaajenemisen huomioimiseksi.

Silmiä hivelevää tyylikkyy�ä
Supraﬂow on ulkonäöltään kaunis. Ensimmäisenä värinä tuomme markkinoille Ma�a Metalli
Graﬁi�n. Väri soveltuu hyvin kohteisiin, joissa on tummat tai sinkityt katon sävyt tai julkisivutehosteet. Erityisen hyvin sävy sopii RR23, RR33 tai RR41 sävyisiin kohteisiin.

Laatulupaus
Supraﬂow järjestelmä valmistetaan eri�äin tarkan laadunvalvonnan alla. Komponent�en yhteensopivuus on huippuluokkaa ja pinnoite kestää vaa�vatkin muovaukset
virhee�ömänä säilyen. Haluamme, e�ä järjestelmä toimii mutka�omas� kymmeniä
vuosia ilman huolia. Supraﬂow on korkeimman laatuluokan tuote, jolle myönnämme
sen arvon mukaisen takuun.
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SUPRAFLOW on Lapuan Piristeel Oy:n rekisteröity tavaramerkki. SUPRAFLOW kuuluu samaan laadukkaaseen tuoteperheeseen seuraavien tavaramerkkien kanssa.

