Laitureiden aatelia

Valikoimaamme kuuluu neljä pylväslaituri- ja kak si
pont tonilaiturimallia, joiden mit toja voidaan helposti
k a s v a t t a a j a t k o - j a l a a j e n n u s o s i l l a . Ta r v i t t a e s s a v o i m m e m y ö s
tehdä teille unelmienne laiturin täysin mit tatilaust yönä.

Laitoihin
kiinnitet y t
penkit tuovat
laiturille
lisää tilaa

Hidalgo

Pikku-Kuut ti

Kärkiosa

Kärkiosa
Kulkusilta
Kokonaispituus
Ponttoneja

2,3 x 1,6 m
+ 0,6 m
kapeneva osa
Kulkusilta
1,1 x 2,3 m
Kokonaispituus 4,5 m
Säätöjalkoja
2 kpl

2,2 x 1,6 m
1,1 x 2,4 m
4,0 m
2–6 kpl
(kantavuus
330–990 kg)

Pylväslaitureiden
lisävarusteet

Pikku-Pete
Kärkiosa
Kulkusilta
Kokonaispituus
Säätöjalkoja

2,3 x 1,6 m
1,1 x 2,9 m
4,5 m
2 kpl
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•
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Norppa-laiturit
ovat laitureiden aatelia
Norppa-Laiturit Oy on kouvolalainen laiturituotteiden
ja -palvelujen tarjontaan keskittynyt yritys. Olemme
tunnettuja ennen kaikkea jo yli 15 vuoden kokemuksella
valmistamistamme Norppa-laitureista, jotka materiaaliensa laadukkuuden, upean ulkonäkönsä ja monien
innovatiivisten ominaisuuksiensa ansiosta ovat todellista
laitureiden aatelia.
Norppa-laitureiden runko- ja kansirakenteet valmistetaan laadukkaasta painekyllästetystä kestopuusta
ruskean, vihreän tai harmaan sävyisenä. Nykysuosituksia
noudattaen kaikki puun kanssa kosketuksissa olevat
ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Laitureiden kansien
laudoitus tehdään tarkoituksella tavanomaista tiheämmäksi, jotta sillä olisi mahdollisimman mukava kävellä.
Kaikissa valmistamissamme laitureissa kannet ovat lisäksi
irrotettavissa rungosta laiturin liikuttelun ja huollon
helpottamiseksi.
Norppa-laitureilla on kahden vuoden rakennetakuu*,
ja ne voidaan tilata joko koottuna tai osina. Voimme
toimittaa laiturin paikoilleen täysin ”avaimet käteen” -periaatteella kuljetus- ja asennuspalvelujemme kautta, tai
vaihtoehtoisesti voitte myös käydä itse noutamassa sen
tehtaaltamme Kouvolasta.
* Ei koske jään ja vastaavien luonnonvoimien aiheuttamia vahinkoja

Po n t t o n i l a i t u r e i d e n
lisävarusteet

Iso -Pat
Kärkiosa
Kulkusilta
Kokonaispituus
Säätöjalkoja

•
•
•
•
•
•

3,0 x 2,0 m
1,1 x 4,5 m
6,5 m
4 kpl

Iso -Kuut ti

Jät ti-Pat
Kärkiosa
Kulkusilta
Kokonaispituus
Säätöjalkoja

Penkit ja pöydät
Uimaportaat
Kaiteet
Kulkusillan jatko-osat
Kärkiosan laajennusosat
Kannet puumuovikomposiitista

3,5 x 2,4 m
1,1 x 4,5 m
6,9 m
4 kpl

Kärkiosa
Kulkusilta
Kokonaispituus
Ponttoneja

2,8 x 3,2 m
1,1 x 4,0 m
7,2 m
8–14 kpl
(kantavuus
1 320–2 310 kg)

Penkit ja pöydät
Uimaportaat
Kaiteet
Lisäponttonit
Ankkurointipaketit
Kulkusillan jatko-osat

Laitureita joka tarpeeseen
Norppa-pylväslaiturit ovat tukevasti omilla tuotesuojatuilla säätöjaloillaan seisovia laitureita, joiden laskeminen
tai nostaminen sopivalle korkeudelle käy käden käänteessä. Jalkojen päihin asetettavien vinssien avulla korkeutta
voidaan säätää portaattomasti laiturin päältä kuivin jaloin
ja pienellä voimalla. Kun laituri on sopivalla korkeudella,
vinssit poistetaan ja jalkojen päälle pujotettavat koristeputket ja -hatut viimeistelevät laiturin upeaksi kokonaisuudeksi. Nivellettyjen pohjalevyjensä ansiosta merialumiinista valmistetut jalat seisovat aina suorassa eivätkä
uppoa hieman pehmeämpäänkään pohjaan.
Norppa-ponttonilaiturit ovat modulaarisia laitureita,
joiden kellukkeina toimivat siniset muoviponttonit sulautuvat mainiosti suomalaiseen järvi- tai merimaisemaan.
Laiturit on vaivaton työntää veteen tai vetää maalle
ponttonien jalasten ja viistottujen päätyjen ansiosta.
Lisäksi niiden liikuttelua helpottaa mahdollisuus jakaa ne
kätevästi useampiin kevyempiin moduuleihin. Laitureiden runko on vahvistettu teräsraudoilla, jotka samalla
toimivat ponttonien kiinnikkeinä.
Tarjoamme myös laajan valikoiman laadukkaita kotimaisia putkiponttoni- ja betoniponttonilaitureita oleskelu-,
uima- tai venelaitureiksi niin järvi- kuin meriolosuhteisiinkin. Vakiomoduuleja on saatavissa 2,4 m ja 3,15 m
levyisinä sekä 2,4–12,0 m pituisina, mutta tarvittaessa toki
suunnittelemme ja toteutamme täysin yksilöllisiä ratkaisuja juuri haluamillanne mitoilla.

Norpparahoitussopimuk sella
laiturit jopa
alle 50 € /kk

Palveluja laitureiden
koko elinkaarelle
Tarjoamme kattavan valikoiman palveluja laitureiden
koko elinkaarelle. Asiantunteva myyntipalvelumme
auttaa teitä valitsemaan juuri omia yksilöllisiä tarpeitanne
parhaiten vastaavan laiturin, ja rahoituspalvelua tarvitseville tarjoamme edullista kiinteän koron ja kuukausierän
Norppa-rahoitussopimusta. Voimme toimittaa laiturinne
paikoilleen tarvittaessa jopa täysin ”avaimet käteen”
-periaatteella kuljetus- ja asennuspalvelujemme kautta,
ja tulevaisuudessa voitte tukeutua luotettaviin huolto- ja
korjauspalveluihimme. Meiltä hoituvat hetkessä esimerkiksi laitureiden laskut ja nostot. Edullisimmin saatte
palvelumme käyttöönne solmimalla maksuttoman
Norppa-palvelusopimuksen.

Muut tuot teet ja palvelut
Laitureiden ohella olemme laajentaneet valikoimaamme myös muihin vapaa-ajan asumisen tuotteisiin ja
palveluihin, kuten piharakennuksiin, pihakalusteisiin,
kylpytynnyreihin ja tynnyrisaunoihin. Valikoimastamme
löydätte kymmeniä eri piharakennusmalleja ja monia eri
kylpytynnyrimalleja, mukaan lukien kotimaiset Norppahuussimme, Norppa-saunamme ja Norppa-paljumme.
Yllä mainitut myynti-, rahoitus-, kuljetus-, asennus-, huolto- ja korjauspalvelumme ovat luonnollisesti saatavissa
myös näille tuotteille. Lisäksi etenkin syksyisin ja talvisin
tarjoamme kattavan valikoiman rakennus- ja remonttipalveluja esimerkiksi vapaa-ajan asunnoille. Meillä on
runsaasti kokemusta muun muassa terassien teosta sekä
mökkien ja niiden pihapiirien kunnostuksesta.

Norppa-Laiturit Oy
Ahjopolku 6, 45360 Valkeala | puh. 010 666 1515
info@norppa-laiturit.fi | www.norppa-laiturit.fi

