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Korkealaatuiset
julkisivutuotteet
huolellisella
tuotekehityksellä
Julkisivuvalinnoilla on ratkaiseva merkitys talon ulkonäköön. Onko
talon tyyli minimalistinen ja moderni, klassisen neutraali vai koristeellisuutta henkivän perinteinen? Millainen on talon arkkitehtuuri,
kerrosluku ja pohjaratkaisu? Entä talon kokoluokka, väritys, tontin
muoto ja sijainti sekä ympäristö ja kaavamääräykset?
Julkisivua suunniteltaessa onkin huomioon otettavia seikkoja kuin
myös toteutusvaihtoehtoja todella runsaasti. Jukkataloon voidaan
valita samaan pohjaratkaisuun lähes aina useita eri julkisivutyylejä.
Ehyt ja huoliteltu kokonaisuus syntyy käyttämällä tyylillisesti
yhteensopivia valintoja.
Kun valitset Jukkataloosi julkisivutuotteita kuten kattomateriaalia,
seinäverhouksia, ikkunoita ja ulko-ovia, voit huoletta keskittyä
niiden valinnassa tyyli- ja ulkonäköasioihin. Tuotteiden tekniikka,
toimivuus ja laatu on ratkaistu valmiiksi puolestasi. Tarjoamme vain
parhaita tuotteita, joiden materiaalit ovat kotimaisia ja energiatehokkuus korkealla tasolla.
Tutustu monipuolisiin mahdollisuuksiimme tehdä talosta
juuri Sinun toiveidesi mukainen!
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JUKKA / JULKISIVU / VESIKATTO

PERUSTUS JA SEINÄRAKENNE

Valitse sopivin
seinärakenne taloosi
•
•
•
•

Laadukas mineraalivillaeriste
Suurelementti nopeuttaa rakentamista
Rakennettu kuivissa sisätiloissa
Mahdollistaa yksilöllisenkin kodin

Aitojukka -seinäelementit tehdään alusta loppuun vakioiduissa ja
kuivissa sisätiloissa. Eristeenä on mineraalivilla ja höyrynsulkumuovi
on elementin sisällä, jossa se ei pääse vahingoittumaan. Elementti
takaa laadukkaan ja nopean tavan rakentaa koti, joka kestää aikaa.

•
•
•
•

Vahva valusokkeli on
paras perustus talolle

Ekojukkatalon puupohjainen lämmöneriste tarjoaa monipuoliset
ratkaisut tehokkaaseen ja kestävään eristämiseen. Ekovilla valmistetaan
pääosin kierrätetystä puukuidusta hyödyntäen lukemaasi sanomalehteä!
Eriste voidaan myös kierrättää käyttämällä se vaikka uudelleen eristeenä.

Jukkatalon perustus toteutetaan valettuna betoniperustuksena. Näin
saadaan vahva kivijalka taloon kuin taloon ja paikalle kuin paikalle ripeästi,
laadukkaasti mutta kustannustehokkaasti.

•
•
•
•

900 mm korkea vakiosokkeli
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900 mm korkea sokkeli + antura

PERUSTUS JA SEINÄRAKENNE

Perustus ontelolaatalle
(paaluperustukset)

Ekovillaa
Muoviton rakenne
Ympäristöystävällinen
Hyvä hengittää

Pilarijalka
(pilarit ja terassit)

Pohjoisen tiukkasyinen puu
100% uusiutuva materiaali
Luonnollisesti hengittävä
Lämmin ja tiivis materiaali

Hirsi sopii hyvin ekologisen ja luonnollisen asumisen arvoihin sillä se
on uusiutuva ja luonnonkiven ohella ainoa sataprosenttinen luonnonmateriaali. Hirren tiukkasyisyys ja suuri sydänpuuosuus on osoittautunut
vuosisatojen kuluessa ylivoimaiseksi rakennusmateriaaliksi.
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ULKOVERHOUSPINNAT

Ulkoverhouspinnat
ovat laajin ja näkyvin
osa talon julkisivua.
Olipa talo perinteinen tai moderni, löydät mallistostamme
aina sopivan ulkoverhouksen. Varsinaisen ulkoverhouslaudoituksen elävöittämiseen on mahdollista suunnitella
erilaisia tehosteseinäpintoja. Ulkoverhousmateriaali on
hienosahattua, tasalaatuista kuusta. Ulkoseinäverhous
on aina vähintään pohjamaalattuna; halutessasi saat sen
myös välimaalattuna lähelle lopullista sävyä.
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ULKOVERHOUSPINNAT
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ULKOVERHOUSLAUDAT

Oikea ulkoverhouslauta talosi mukaan
Valitse talosi tyylin mukainen ulkoverhouslauta
Ulkoverhouslautoja on neljää erilaista tyyppiä: UYM-, UYS- ja UYV-profiilia sekä leveä hirsipaneeli UTH-profiililla.

Tehosteverhouslaudat

Lisää ilmettä tehosteseinälaudoituksella
Lisää ilmettä julkisivuun saat halutessasi edullisimmin maalaamalla osan normaalia ulkoverhousta tehostevärillä tai sitten
käyttämällä juuri tehostepintoihin tarkoitettuja lautoja. Tehosteverhouslautoja on kolmea erilaista tyyppiä: 1 UYV-profiili,
2 erileveyksistä lisäuralla varustettua UY2V -lautatyyppiä sekä UY2M-profiili, joilla saadaan vaikutelma kapeasta tehostelaudoituksesta.

23*120 UYV
vaaka- ja pystytehoste

28*195, 28*170, 23*145 UYM
vaaka- ja pystyverhous

23*120 UYS
pystyverhous

23*145 UY2V
(lisäura) vaakaja pystytehoste

28*170 UY2V
(lisäura) vaakaja pystytehoste

23*145 UY2M
(lisäura) vaakaja pystytehoste

23*120 UYV
pysty- ja vaakaverhous

Pintakäsittely peittävällä maalilla
Jukkatalo on aina pohjamaalattu. Halutessasi saat sen myös lisämaksusta välimaalattuna. Välimaalaus on pohjamaalin päälle maalattu ensimmäinen maalikerros. Jos
valikoimastamme ei löydy mieleistä väriä, maalaamme välimaalauksen asiakkaan
toivomalla värillä (Teknoksen ulkomaalausvärikartta). Pohjamaalatut pinnat tulee
pintamaalata ensimmäisenä kesänä, välimaalatut pinnat 1,5 vuoden sisällä pystytyksestä.

Pintakäsittely kuultomaalilla
Mikäli haluat talosi kuultomaalattuna, valitse mieleisesi sävy Teknoksen Woodex
-värikartasta. Valikoimastamme poikkeavat kuultovärit veloitamme erikseen.
Jukkatalon elementeissä jo kiinni oleva puutavara sekä vasta työmaalla kiinnitettävä ulkoseinäverhous toimitetaan yhteen kertaan kuultomaalattuna. Toinen
käsittely seinäpintoihin tulee tehdä kuultomaalilla viimeistään 1 vuoden kuluttua
pystytyksestä. Näin toimien kuultomaalattu seinäpinta kestää pitkään.

23*145 UYV
vaaka- ja pystyverhous
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ULKOVERHOUSLAUDAT

28*170 UYV
vaaka- ja pystyverhous

28*220 UTH
vaakaverhous

23*275 UTH
vaakaverhous
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JAKOLISTAT JA VUORILAUDAT

Jakolistat ja vuorilaudat
tuovat ilmettä julkisivuun

Vuorilaudat modernin eleettömästä perinteisen näyttävään tyyliin
Ikkunan vuorilaudoilla voidaan viimeistellä ikkunan asennus modernin minimalistisesti tai sitten perinteisempiä leveämpiä pielilautoja käyttäen – talon tyylin mukaan.

C2, ilman vuorilautoja

Yläjakolistat

JL1

V1

Alajakolistat

JL2

JL5

AJL1

AJL2

AJL4
M1
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C1, pienet vuorilaudat

JAKOLISTAT JA PIELILAUDAT

M2
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NURKKALAUDAT JA IRTORISTIKOT

Nurkkalaudat modernista perinteiseen

S = Slim

K = Kapea

V = Vakio

L = Leveä

70x65

95x90

145x140

240x235

Koristeellisuutta irtoristikoin
Ikkunan ilmeeseen voi vaikuttaa ikkunamallilla tai lisävarusteina saatavilla
irtoristikoilla, jotka mitoitetaan ja valmistetaan ikkunan koon mukaan.
Irtoristikko asennetaan ulkopuitteen ulkopuolelle, mistä se on helppo
irrottaa ennen pesua. Ristikon värisävy on saatavilla ikkunan väriin
sopivaksi. Mallikohtainen saatavuus vaihtelee ikkunan koon mukaan.

Vaaka 1
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NURKKALAUDAT JA IRTORISTIKOT

Vaaka 2

Neliruutu

Moniruutu
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IKKUNAT

Arkkitehtuuriin
sopivat ikkunat
Millainen kotisi on tyyliltään? Entä ulkopuolen ja
sisäpintojen värimaailma? Jukkatalon mallistosta
löydät kotisi tyyliin sopivat energiatehokkaat ja
korkealuokkaiset ikkunat. Tutustu valikoimaan!
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IKKUNAT
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IKKUNAT

Avattavat tai kiinteät ikkunat
tarpeen mukaan

Aina huippuluokan lämmönja ääneneristävyys

Avattavat MSEA-ikkunat

Kiinteät MEKA-ikkunat

Sisäänpäin avautuvassa MSEA-ikkunassa on
erinomainen ääneneristyskyky. Koska ikkunat
avautuvat sisälle, pesu onnistuu hyvin myös
kodin ylemmissä kerroksissa. Myös
tuulettaminen on helppoa!

Olohuoneissa suositut näyttävät, lattiasta kattoon
ulottuvat ikkunapinnat toteutetaan MEKA-ikkunoilla. Suuret lasipinnat ovat painavia, mutta
ikkuna on turvallinen, kun siinä ei ole raskaita
avattavia pintoja. Kiinteässä ikkunassa pestäviä
pintoja on vain kaksi – ulko- ja sisäpuoli.

Perusikkuna
Varmatoiminen, sisään aukeava MSEA puualumiiniikkuna edustaa Suomen yleisintä ikkunarakennetta.
Sillä on hyvä lämmöneristyskyky sekä erinomainen
ääneneristyskyky ja säänkesto.
Äänieristyskyky 41 dB.
U-arvo 0,98.

Perusikkuna
Energiatehokas kiinteä puualumiini-ikkuna on oiva
valinta suuriin ikkunapintoihin ja paikkoihin, joissa ei
ole tarvetta ikkunan aukaisemiselle.
Äänieristyskyky 29 dB.
U-arvo 0,92.

Matalaenergiaikkuna
Sisään aukeava puualumiini-ikkuna, jossa energiatehokkuus ja lämmöneristyskyky ovat niin huimat,
että ikkunassa on vakiona myös huurtumisen esto.
Erinomainen valinta matalaenergiataloon.
Äänieristyskyky 41 dB.
U-arvo 0,82.

Matalaenergiaikkuna
Huippuluokan lämmöneristyskyky ja huurtumaton
lasitusratkaisu isoihin, lattiasta kattoon ulottuviin ikkunapintoihin. Kiinteä ikkuna, joka täyttää matalaenergiatalonkin vaatimukset.
Äänieristyskyky 29 dB.
U-arvo 0,67.

Ikkunan maksimikoko
Leveys 2,4 m
Korkeus 2,4 m

Ikkunan maksimikoko
Leveys 3,3 m
Korkeus 3,3 m
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MALLIT JA TARVIKKEET

IKKUNAT

Ikkunamallit
Erilaisilla jakokarmeilla ja niiden erilaisilla mitoituksilla ikkunan ulkonäkö saadaan haluttaessa sovitettua helposti talon tyyliin ja arkkitehtuuriin. Käytettävissä
olevat mallivaihtoehdot riippuvat valitusta ikkunatyypistä (sisään aukeava vai
kiinteä) ja ikkunan koosta.

Ikkunamalli A

Ikkunamalli, pystyvälikarmillinen

Ikkunamalli, vaakavälikarmillinen

Ikkunamalli

Painikkeet
Valkoisissa ikkunoissa helat ja painikkeet ovat valkoiset,
muun värisissä kromatut.

Valkoinen

Kromi

Matta kromi

Musta

Sälekaihtimet
Valittessasi ikkunoihin valmiiksi asennetut säleverhot, avattavissa ikkunoissasi ei ole roikkuvia naruja tai vipuja. Sälekaihtimia säädetään kahdella ikkunan puitteeseen asennetulla nupilla. Auringonsuojan lisäksi saat säleverhoilla näkösuojaa kotiisi. Värivaihtoehdot ovat valkoinen ja harmaa.
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IKKUNAT

Helppokäyttöisyys ja turvallisuus ovat ikkunoidemme keskeisiä ominaisuuksia
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VÄRIT

IKKUNAT

Värivaihtoehdot
Sisäpuolen puupintojen vakiovärit

Alumiinisten ulkopuitteiden värit

Valkoinen (vakio) RAL9010

Valkoinen NCS-S-0502-Y

Vaalean harmaa RR21

Puusuojakäsitelty
(sauna)

Tumman harmaa RR23

Erikoisvärit
Kaikki RAL Classic -värit, lisähinta.
Ruskea RR32

Musta RAL9005M
lisähinta

Ikkunoiden väritysvaihtoehdot MSEA

Kokonaan valkoinen,

Kokonaan muu kuin valkoi-

Koko ulkopuite muun väri-

Ulkopuitteen ulko-osa muu

painikkeet ja helat

nen. Painikkeet ja helat kromattu.

nen kuin kuin valkoinen. Ulko-

kuin valkoinen, muut alumii-

puitteen helat kromattu.

ni- ja puuosat ovat tällöin aina

Ulkopuitteelle lisähinta, jos

valkoiset *).

valkoiset. *)
Ulkopuitteelle ja puuosille erikseen lisähinta, jos ei vakioväri.

valkoiset. Painikkeet ja helat
muu kuin alumiinin vakioväri.
2-väriselle ulkopuitteelle
lisähinta.
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ULKO-OVET

Ulko-ovi on kotisi
lämmin tervetulotoivotus
Omakotitalossa on useita ulko-ovia, joihin kaikkiin liittyy sekä ulkonäkötoiveita
että käyttövaatimuksia. Ovemme ovat sään ja käytön kestäviä. Tiiviys ja vankkuus
vaikuttaa suotuisasti myos ääneneristykseen ja energiatehokkuuteen. Ovien Uarvo on 0,76-1,0. Ovien lukot ja vääntönupit, kätisyys, painikkeet, aukipitolaitteet
ja ovijarrut – yksityiskohtia myöten – sisältyy Jukkatalopakettiisi valintojesi mukaan.
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ULKO-OVET

JULKISIVUESITE

25

Ovimallit
Suora

ULKO-OVET

MALLIT

Ovi saatavana
myös äänieristeovena

Ovi saatavana
myös palo-ovena

Hirsi

Suora UOC

Suora PO5

Suora FE44

Suora UOCK

Suora FE44KK

Suora UOF

Raita FE44

Raita PO5

Raita UO7

Hirsi UOC

Hirsi UOL20

Hirsi PO5

Hirsi UO7

Hirsi KOLI

Suora UOVF

Raita

Raita UOL12
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ULKO-OVET

Raita UOF
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ULKO-OVET

MALLIT

Holvi

Holvi FE107

Holvi FE107K

Holvi FE107U

Holvi UOL3

Holvi UO3

Rehti

Rehti UOL2
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ULKO-OVET

Rehti UOL1

Rehti PO4

Rehti UO2

Rehti UO1

JULKISIVUESITE
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ULKO-OVET

Painikkeet ja avainpesät
Terassinoven lasikorkeus
Lasikorkeus: mitta karmin yläreunasta lasiaukon alapintaan.
Hoppe New York
hopean väriseksi
anodisoitu

Hoppe Amsterdam
hopean väriseksi
anodisoitu

Avainpesä
Abloy Sento
mattakromi tai kromi
Abloy Classic
mattakromi tai kromi

Rollock-älylukko W111/W112
Tyylikkään minimalistinen
Rollock-älylukko mahdollistaa
avaimettoman liikkumisen
mobiilisovelluksen, tagin tai
avaimeksi koodatun kortin
avulla.

Yale-älylukko
Yale Doorman on uuden ajan
älylukko, jonka avaamiseen voit
käyttää koodia, kulkutunnistetta,
kaukoavainta tai älypuhelinta.

Vakiovärit
Kaski Musta, lisähinta

Ulko- ja sisäpinnat voit valita halutessasi vakiosävyjen joukosta
eri värisiksi.

NCS-S 0502-Y valkoinen

RR21 vaaleanharmaa

Mikäli haluat ulko-ovesi mustan sävyisenä, on
valintasi Kaski Musta.
Tuote eroaa tavallisista ulko-ovista ominaisuuksillaan: kyseessä on Thermo-ovi, jonka U-arvo
umpiovelle on 0,6 ja lasiaukolliselle 0,8. Oven
pinta on maalattu erikoiskestävällä maalilla ja
oven tiivisteet ovat mustat.

RR23 tummanharmaa

M14
lasikorkeus 1310

M16
lasikorkeus 1510

KL
kokolasinen

Profin lasiliukuseinä tuo kotiin valoa ja avaruutta sekä yhdistää terassin tai parvekkeen joustavasti
osaksi sisätiloja. Erinomainen tiiveys ja äänieristys takaavat sen, että suurista lasipinnoista voi nauttia
asumismukavuudesta tinkimättä.

RR29 punainen

Näkösuojalasit ulko- ja terassioviin

Profin Clear
Alumiiniverhoiltu ulkopinta. Puurakenteet mäntyä tai tammea

Normaalin läpinäkyvän lasin sijaan on oviin mahdollista
valita näkösuojalasi.

RAL 7024
tumma harmaa

Näkösuojalasi Crepi

M18
lasikorkeus 1710

Profin lasiliukuseinä

Saatavana myös muissa
RR- ja RAL-väreissä
lisähintaan.
RR32 tummanruskea

M12
lasikorkeus 1110

RAL 9010
valkoinen

RAL 9005
musta

Näkösuojalasi Etsattu

Terassiovien koristeristikot
Terassioviin on mahdollista valita saman tyyliset irtoristikot kuin mitä mahdollisesti ikkunoihin on valittu.

Moniruutu
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ULKO-OVET

Neliruutu

Vaaka 1

Vaaka 2

JULKISIVUESITE
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NOSTO-OVET

Nosto-ovet viimeistelevät autotallin.
Saatavana myös
automatiikalla
varustettuna.
Upeatoimiset autiotallin nosto-ovet ovat suunniteltu
varta vasten Pohjolan vaihteleviin oloihin. Toimivuuteen
ja energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Mietityt rakenneratkaisut ja materiaalit ovat varmatoimisia
ja pitkäikäisiä. Automatiikan avulla päivittäinen arki helpottuu huomattavasti, kun autosta ei tarvitse nousta oven
käyttöä varten pois. Turvatoiminnot varmistavat,
että käyttö on aina turvallista.
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NOSTO-OVET
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Ulkopinta:

Sisäpinta:

Puunsyykuvioitu

Stucco-kuvioitu
RAL 9002 Harmaanvalkoinen

NOSTO-OVET

Turner 810 ja 820-ovet
• Ovikoot 25x23 ja 25x25
• Pintavaihtoehto: puunsyykuvio puujäljitelmä
• Oven sisäpinta aina stucco -kuvioitu vaakaura
• Sivutila vain 90 mm molemmin puolin
• Ylätilantarve 120 mm
• Ovissa vakiona vetojousikevennys
• Galvanoitu teräspeltirakenne
• Tiivis freonivapaa polyuretaanieriste 45 mm
• Kumitiivisteet jokaisella sivulla ja lamellien välissä
takaavat tiiveyden
• Sormisuojaus lamellien välissä sekä sisä- että ulkopuolella
• Käsikäyttöisessä nosto-ovessa vakiona kahva ja lukko,
jossa sylinteri ja kaksi avainta
• EU-turvallisuusnormit täyttävä
• Valmistettu Saksassa

Lisävarusteita

Ulkopinnan vakiovärit:

RAL 9016
Valkoinen

RAL 7016
Tummanharmaa

Jatkovarret
Lisähintaiset värit:

Tarvitaan varrelliseen avaajaan,
kun oviaukon korkeus on yli
2300 mm.

RAL 8014
Seepianruskea

RAL 9005
Musta

Oviautomatiikat
Sähköinen ovenavaaja tuo lisämukavuutta elämääsi. Kaukosäätimen
avulla voit avata ja sulkea oven ilman että sinun täytyy nousta välillä pois
autosta. Avauslaitteessa oleva valo syttyy ja sammuu automaattisesti.

Turner 810
Lamelleja 5 kpl, alin 500 mm, muut 450 mm, vaakauria 3kpl / lamelli.
Ulkopuolinen
vapautin

Turner 500R
• Hihnavetoinen
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 13 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen
• Takuu 2 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville
(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
• 2 kpl avaimenperälähettimiä
• 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

Pakollinen lisävaruste silloin, kun
talliin ei ole muuta kulkutietä kuin
automatisoitu nosto-ovi. Tämän
avulla oven saa auki ulkopuolelta
esim. sähkökatkon aikana.
Avaimenperälähetin
500R:een

500R -perusavaaja hihnavedolla ja LED-valolla.

Turner 423
• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 15 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 3 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville
(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
• 2 kpl avaimenperälähettimiä
• 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle
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NOSTO-OVET

Turvavalokennot
Estää oven sulkeutumisen, jos
oven liikeradan kohdalla on este.

Avaimenperälähetin
423:een

Turner 820
423 -avaaja hiljaisella hihnavedolla ja LED-valolla.

Lamelleja 5 kpl, kaikki 500 mm, vaakauria 1 kpl / lamelli.

JULKISIVUESITE
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JUKKA / JULKISIVU / PERUSTUS JA TERASSIT

TERASSIT

Terasseilla lisää hyötyneliöitä
talon ulkopuolelle
Terassit jatkavat olohuonetta pihalle lähemmäksi luontoa.
Ne lisäävät asumismukavuutta ja laajentavat huomattavasti
talon käyttöominaisuuksia varsinkin kesäisin.

Terassilaudat:
Ruskea, 28x120
Harmaa, 28x120

36

TERASSIT
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37

PILARIT JA KAITEET

Pilarit ja kaiteet tuovat ilmettä ja toimivuutta taloon kuin
taloon
Pilarit ja kaiteet ovat usein oleellisen tärkeitä rakenneosia taloissa sekä myös katseenvangitsijoita, jotka todella
kruunaavat talon julkisivun. Valikoimastamme löytyy
vaihtoehto jokaiseen tyyliin, pelkistetyn suoraviivaisesta
koristeelliseen ja perinteiseen muotokieleen.
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PILARIT JA KAITEET

JULKISIVUESITE
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PILARIT

Pilarinverhoukset
Lautaverhottu

LV1M

LVT

LVT

Matala 1200 mm

Täyskorkea

Täyskorkea yläkoristeella

Kulmaverhottu

40

KVM

KVM

KVT

Matala, 1200 mm
kun pilari 140x140

Matala, 1200 mm

Täyskorkea

PILARINVERHOUKSET
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KAITEET

Kaiteet
Kaiteet toimitetaan pohjamaalattuna. Kaiteiden korkeudet:
M = matala, mitta tasopinnasta kaiteen yläpintaan 1000 mm
K = korkea, mitta tasopinnasta kaiteen yläpintaan 1700 mm
T = täyskorkea, mitta tasopinnasta kaiteen yläpintaan 2700 mm

Kaide L = lasi
kirkas turvalasi tai
savunharmaa IG-42 turvalasi

Kaide S = suoralauta

Kaide VR = vaakarima

SM
matala

VRM
matala

VRK
korkea

VRT
täyskorkea

SK
korkea

LM
matala

Kaide P = pinnakaide
musta

Kaide PR = pystyrima

PRM
matala
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KAITEET

PRT
täyskorkea
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JUKKA / JULKISIVU / VESIKATTO

VESIKATTO

Toimivuutta ja
turvallisuutta
säässä kuin säässä
Talosi kosteusteknisen toimivuuden ja ulkonäön kannalta
tärkeimpiä asioita on pitkäikäinen ja talon tyyliin sopiva
vesikatto. Mallistostamme löydät jokaiseen talo- ja julkisivutyyliin sopivan vesikatteen ja vesikatteen värin.
Vesikaton toimivuuden täydentävät katemateriaalin väriin
sointuvat sadevesijärjestelmät sekä kattoturvatuotteet.
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PELTIKATE

Teräspeltikatteet

Pinnoituksen laatuluokat

Jukkatalon vakiomallistossa on kolme erilaista peltikatemallia sekä vaihtoehtona huopakatto. Voit valita elävän näköisen tiilikuvioidun muotokatteen tai sitten perinteisten konesaumakaton näköisen pystysaumakatteen, joista löytyy kaksi vaihtoehtoa.

Tiilikuvioitu peltikate

VESIKATTO

Ruukki 50 Plus
- pinnoite GreenCoat Pural BT matta
- tekninen takuu 50 vuotta
- esteettinen takuu 25 vuotta

Ruukki 40
- GreenCoat Crown BT, himmea / satiini
- tekninen takuu 40 vuotta
- esteettinen takuu 15 vuotta

Pystysaumapeltikatteet

Tiilikainen
Kok. lev. 1185 mm, ruodejako 350 mm.
Pinnoite GreenCoat Pural BT matta tai
GreenCoat Crown BT, himmea / satiini
Minimikattokaltevuus: 1:4.

Classic ja Classic Silence
Kok. lev. 505 mm,
ruodejako 200-300 mm
Pinnoite GreenCoat Pural BT matta
Minimikattokaltevuus: 1:9.

Nordic
Kok. lev. 505 mm.
ruodejako 200-300 mm.
Pinnoite GreenCoat Crown BT,
himmea / satiini
Minimikattokaltevuus: 1:7.

Huopakatto
Hitsattava huopakatto.
Polar kumibitumikermikate.
Käyttöluokka VE40.

Tiilikuvioitu peltikate istuu tyylikkäästi suomalaiseen luontoon ja
pientaloarkkitehtuuriin. Matalakuvioisena se on helppo huoltaa.

Peltikatteen värit

RR750 tiilenpunainen
(ei Nordic)

RR23 tummanharmaa

RR21 vaaleanharmaa
(ei Nordic tai Tiilikainen)

RR29 punainen

RR32 tummanruskea

RR33 musta

Pystysaumakatteiden tyylikäs, vähäeleinen ja ajaton muotoilu
sopii niin rintamamiestaloihin kuin moderniin arkkitehtuuriin.
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TIILIKATE

VESIKATTO

Tiilikate
2-kouruinen kattotiili klassisella ulkonäöllä.
Valmistettu hiekasta, sementistä, vedestä ja rautaoksidista.
Pituus 420 mm, leveys 340 mm. Minimikattokaltevuus: 1:4.

Päätyreunavaihtoehdot
Tiilikatteen voit valita joko perinteisemmällä päätyreunatiilivaihtoehdolla tai sitten
selkeälinjaisella päätyräystäspellillä varustettuna.

Tiilikatto päätyreunatiilillä

Tiilikatteen värit

Musta

Graniitti

Ruskea

Tiilenpunainen

Punainen

Tummanharmaa

Vaaleanharmaa

Korkeakiiltoisen tiilikatteen värit

Musta

Kastanjan ruskea

Oliivin vihreä

Terracotta

Tiilikatto päätyräystäspellillä
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TALOVARUSTEET

Kattoturva- ja julkisivuvarusteet kuuluvat
asumisturvallisuuden perusasioihin

Monikäyttöinen
ranskalainen parveke
Yläkerran viilentäminen kesähelteellä. Vuodevaatteiden tuulettaminen. Tai vain
halu kuunnella hetki lintujen laulua, tuntea kesäinen tuuli tuoksuineen, katsella
tovi lasten leikkejä tai antaa silmien levätä puutarhan vihreydessä ja jatkuvasti
muuttuvissa pilvien muodoissa. Ranskalaisesta parvekkeesta on moneksi!
Ranskalaisen parvekkeen ovi
Ranskalaisen parvekkeen ovena on lattian tasosta
lähtevä sisäänpäinaukeava 9 x 21 tai 9 x 23 MSEA
-ikkuna hätäpoistumisheloilla. Yhdessä teräskaiteen
kanssa ikkuna muodostaa erittäin toimivan, siistin,
kustannustehokkaan sekä turvallisen kokonaisuuden.

Hätäpoistumisputki

Kattosilta ja lapetikas

Seinätikas
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Hätäpoistumistikas

Teräskaide varmistaa turvallisuuden
Vankka teräskaide on helppo ja huoleton ratkaisu
estämään putoaminen taloissa, joissa käytetään
ranskalaista parveketta. Kaide ja kiinnikkeet on
valmistettu kuumasinkitystä pulveripolttomaalatusta teräksestä. Näin se kestää hyvin korroosion
rasituksia, vaikka olosuhteet ovatkin vaativat.

Lumiesteet

JULKISIVUESITE
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SADEVESIJÄRJESTELMÄ

TALOVARUSTEET

Hyvin toteutettu
sadevesijärjestelmä
poistaa vedet nopeasti
ja tehokkaasti
Puolipyöreä kouru yhdessä tilavan liukulähdön kanssa varmistaa
tehokkaan vedenvirtauksen. Materiaalina kestävä, molemmin
puolin pinnoitettu teräs. Kaikki järjestelmän asennuksessa käytetyt
pientarvikkeet ovat ruostumattomia. Patentoidut kannakkeet
kestävät hyvin pohjoismaiset lumiolosuhteet.

Vakiovärit (sekä sadevesijärjestelmät että kattoturvatuotteet)

RR20 valkoinen
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RR23 tummanharmaa

RR33 musta

RR21 vaaleanharmaa

RR32 tummanruskea
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53

RÄYSTÄÄT

Umpiräystäs
Umpiräystäässä on harvalaudoitus koko räystään alalla.
Laudoituksen alle jäävät vesikaton alusrakenteet piiloon.

Julkisivun suojaksi
kunnon räystäät
Riittävän ulos ulottuvat räystäät suojaavat talosi julkisivua
tehokkaasti myös viistosateelta, jolloin seinäpinnat ja
sokkeli säilyvät hyväkuntoisina. Räystäät ovat myös tärkeä
osa talon ulkonäköä. Valittavanasi on umpiräystäs tai
sitten kevyemmän näköinen avoräystäs.

Avoräystäs
Avoräystäässä ovat kattokannattajat näkyvissä. Niiden päällä on räystään
kohdalla yläpuolelta tuuletettu umpilaudoitus.

Otsa- ja aluslaudat toimitetaan pohjamaalattuna.
Asiakkaan on mahdollista ostaa lisämaksusta
välimaalaus myös otsa- ja aluslautoihin.
Huomioithan, että avoräystäässä kattokannattajat
ovat käsittelemättömiä.

Vakiovärit:
Valkoinen NCS S0502-Y
Tummanharmaa RR23
Musta TV 564X
Lisähintaan saatavilla myös muu väri tai kuultoväri.
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Julkisivu suunnitellaan
kestämään katsetta,
aikaa ja säiden vaihtelua.

