Rakennamme ja asennamme laiturit
toiveidesi mukaan vuosien kokemuksella

Aaltolaiturit jokaiseen hetkeen
Rakennamme ja asennamme laiturit
toiveiden mukaan vuosien kokemuksella!
Muoviponttonilaiturit | Turvalaiturit | Satamalaiturit | Aallonmurtajat

Sinun tarpeet ja
toiveet edellä
Kaikki laiturimme ovat muokattavissa täysin
toiveiden mukaisesti. Rakennamme laituriin
tarpeiden mukaan esimerkiksi penkit ja kaiteet.

Aaltolaitureilla askel
on vakaa ja tukeva
Koko laiturin kattavat ponttonit varmistavat
tukevan askeleen. Uritetun laudan ansiosta
laituri ei ole liukas märilläkään jaloilla.

Aaltolaiturit jokaiseen säähän
Aaltolaiturit valmistetaan painekyllästetystä
männystä, joka on erittäin kestävä erilaisissa
sääolosuhteissa. Teemme aina ilmaisen
katselmuksen kohteessa, jotta osaamme
huomioida ympäristön vaikutukset laiturin
valmistuksessa.

040 524 8166
myynti@aaltolaiturit.fi
aaltolaiturit.fi

Vasarakatu 7
40320 Jyväskylä

Keitä me olemme?
Aaltolaiturit on jyväskyläläinen

Mielestämme laituri on paras

laiturirakentamisen

paikka viettää raukeita

ammattilainen. Rakennamme ja

kesäpäiviä perheen ja ystävien

asennamme turvallisia ja

kesken nauttien linnun laulusta

pitkäikäisiä laitureita vuosien

ja veden liplatuksesta.

kokemuksella. Haluamme olla

Laiturimme takaavat levolliset

mukana luomassa unelmia veden

hetket, jolloin sinä voit keskittyä

päällä ja sen takia valmistamme

rentoutumiseen.

laiturit aina täysin toiveidesi ja
tarpeidesi mukaan.

Aaltolaiturit ovat
turvallisia ja pitkäikäisiä
Meille on tärkeää, että laiturit

Turvalaiturin suunnittelussa ja

ovat turvallisia. Laitureissamme

rakentamisessa on kiinnitetty

ponttonit kattavat koko laiturin,

erityistä huomiota

jolloin laituri on erittäin vakaa ja

esteettömyyteen, jolloin kulku

tukeva eikä se keinu askeleen

laiturille on helppoa myös

alla. Laudan urituksen ansiosta

pyörätuolilla.

Aaltolaituri ei ole liukas
märilläkään jaloilla.

Turvalaiturin molempia sivuja
myötäilevät kiinteät penkit,

Valikoimastamme löytyy myös

joiden avulla laiturin keskiosaan

turvalaiturit, jotka sopivat

muodostuu turvallinen tila.

erityisesti liikuntarajoitteisille,

Turvalaiturin kulkusiltaa

vanhuksille sekä lapsiperheille.

myötäilee tukeva kaide.

Laiturit jokaiseen hetkeen
Muoviponttonilaiturit
Laituri S 4,5 m x 2,4 m
Kulkusilta 4 m x 1,2 m
Laituri M 6 m x 2,4 m
Kulkusilta 5 m x 1,2 m
Laituri L 10 m x 2,4 m
Kulkusilta 5 m x 1,2 m

2750 €

3496 €

5270 €

Turvalaiturit
Laituri S 4,5 m x 2,4 m
Kulkusilta 4 m x 1,2 m
Laituri M 6 m x 2,4 m
Kulkusilta 5 m x 1,2 m

4260 €

5820 €

Kaikki laiturimme ovat muokattavissa täysin sinun toiveidesi mukaisesti.
Laitureihin voidaan rakentaa tarpeen mukaan esimerkiksi kaiteet, penkit
tai paikka veneelle.

Laadukkaat ponttonit
takaavat tukevan askeleen
Laadukkaat, vakaat ja vahvat ponttonit kannattelevat laituria koko
matkalta. Tällöin laituri ei keiku, vaan on turvallinen ja tukeva
kävellä. Ponttonimme ovat lujaa tekoa ja niiden ainevahvuus on paksu
ja kestävä. Ponttonit on mahdollista leikata myös 45° kulmaan, joka
sopii erityisesti lauttamalleihin.
Muoviponttonilaiturit ovat erittäin helppohoitoisia. Halutessaan
laiturin voi jättää veteen talven ajaksi. Kevään ensimmäiset
auringonsäteet lämmittävät tehokkaasti muoviponttonin mustan
pinnan, jonka seurauksena laituri irtoaa jäästä erittäin varhaisessa
vaiheessa. Ensimmäisen vuoden aikana laituri on hyvä pintakäsitellä
suojaöljyllä. Tämän jälkeen pintakäsittelyn voi toistaa aina laiturin
kunnon sitä vaatiessa.

Ponttonihinnasto
PE-putki

Paino

Pituus

Kantavuus

Hinta

Päädyt 45°

PE315 x 7,7 mm

91,2 kg

12 m

843,5 kg

515 €

25 € / pääty

PE315 x 9,7 mm

116,4 kg

12m

818,3 kg

660 €

25 € / pääty

PE400 x 9,8 mm

50 kg

4m

452,4 kg

390 €

30 € / pääty

PE400 x 12,3 mm

94,2 kg

6m

659,4 kg

600 €

30 € / pääty

PE500 x 12,3 mm

19,4 kg

1m

176,9 kg

315 €

35 € / pääty

PE500 x 12,3 mm

77,6 kg

4m

707,4 kg

550 €

35 € / pääty

PE500 x 12,3 mm

116,4 kg

6m

1061,1 kg

770 €

35 € / pääty

PE500 x 15,3 mm

146,4 kg

6m

1031,1 kg

870 €

40 € / pääty

PE560 x 13,7 mm

244 kg

10 m

2217,8 kg

1500 €

40 € / pääty

PE560 x 17,2 mm

184,2 kg

6m

1292,9 kg

1070 €

40 € / pääty

PE630 x 15,4 mm

369,6 kg

12 m

3369,2 kg

1990 €

50 € / pääty

Kiinnityskorvakkeet
Ø 250 mm, levy 8 mm, korkeus 100 mm, 13 € / kpl
Ø 315 mm, levy 8 mm, korkeus 100 mm, 16 € / kpl
Ø 400 mm, levy 8 mm, korkeus 100 mm, 20 € / kpl
Ø 500 mm, levy 10 mm, korkeus 100 mm, 28 € / kpl
Ø 560 mm, levy 12 mm, korkeus 100 mm, 33 € / kpl
Ø 630 mm, levy 15 mm, korkeus 100 mm, 45 € / kpl
Ponttonien toimitusaika on noin 3 viikkoa.

Säänkestävät laiturit
Laiturit altistuvat runsaalle

Huomioimme laiturin

kosteudelle sekä kuumalle

valmistuksessa aina ympäristön

auringonpaahteelle ja siksi

vaikutukset. Siksi teemme aina

valmistamme laiturimme

ilmaisen katselmuksen paikan

painekyllästetystä männystä.

päällä, jotta voimme suunnitella

Mänty on materiaalina erittäin

laiturin, joka parhaiten sopii

kestävä erilaisissa

kohteeseesi.

sääolosuhteissa ja se kestää
hyvänä pitkään.

Pyydä tarjous tai varaa
ilmainen katselmus:
040 524 8166
myynti@aaltolaiturit.fi

Tutustu lisää:
aaltolaiturit.fi

@aaltolaiturit

Rakennetaan yhdessä
unelmasi veden päälle.

Vasarakatu 7
40320 Jyväskylä
aaltolaiturit.fi

