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Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet 



Rakentamismääräysten RAK MK F2 mukaan jokaisessa rakennuksessa tulee olla esteetön 
turvallinen pääsy katolle ja katon huollettaville kohteille. Laadukkaiden kotimaisten Nesco-
tikasjärjestelmien avulla tehokas huoltotoiminta katolla ja hätäpoistuminen rakennuksesta 
ovat turvallisia. 

Talotikas
• Kulkutie katolle
• Mitoitusstandardit määritelty rakennusmääräyksissä ja RT-ohjeissa

Kattotikas ja kattoporras
• Turvaa lappeen ja harjan suuntaista kulkua
• Jokaiselle eri kattotyypille erikseen suunnitellut jalat ja kiinnikkeet
• Kattoporras loiville katoille 

Nousukisko
• Nousuturvakisko nousukorkeudeltaan yli 8 m tikkaisiin
• Käyttäjälle turvavaljaat sekä putoamisvaimentimella varustettu 

nousuvaunu (vaakavaunu erikseen)

Hätäpoistumistikas
• Kun hätäpoistumistienä käytettävän ikkunan alareunan tai parvekkeen 

korkeus maasta on yli 3,5 m, tulee poistumistie varustaa kiinteillä 
tikkailla

Laukaistava hätäpoistumistikas
• Laukaistavan tikkaan sokkalukitus avataan yläpäästä, jolloin asiattomat 

kiipeilijät tai lapset eivät pääse tikkaille alhaaltapäin

Kattosilta 350
• Kattosillan leveys 350 mm, lumenläpäisy yli 50%
• Kiinnikkeet eri katetyypeille
• Saatavana myös suojakaide kattosillan kylkeen
• Lisävarusteena kaide

Vaakakisko
• Vaakakisko on kiinnitettävissä kattosiltaan tai omilla kiinnikkeillään 

suoraan kattoon tai seinään

Turvavaijeri
• Mahdollistaa turvallisen katon huollon, kun 

monimuotoisissakin kohteissa käyttäjä voi olla koko ajan kiinni 
putoamissuojainjärjestelmässä

Järjestelmätikkaat, kattosillat ja lumiesteet



Lumiesteet antavat suojaa jäätyneiden lumimassojen hallitsemattomia 
liikkeitä vastaan ollen olennainen osa sekä kiinteistön että sitä käyttävien ja 
sen läheisyydessä liikkuvien ihmisten turvallisuutta.

Ritilälumiesteet
• Varma-ritilälumiesteessä on hapsutettu alareuna, jonka ansiosta 

se saadaan asennettua mahdollisimman lähelle kattopintaa
• Käyttö erityisesti saumatuilla katteilla, joissa lumi voi tulla katteen 

ja esteen välistä alas
• mm. korkeisiin rakennuksiin (yli 10 m), joissa kulkutie tai 

pysäköintialue on rakennuksen välittömässä läheisyydessä
• Käytetään esim. päiväkodeissa
• Saatavana myös perinteinen ritilälumieste

2-putkilumieste
• 2 lappeelleen asennettavaa 45 x 25 mm ovaaliputkea
• Kiinnikkeet kaikille katetyypeille

Lisätuotteita
• Liukutikas tai kiipeilyeste estämään esim. lasten kiipeily tikkaille
• Tiilikattoaskelmat tiilikatolle
• Paloputki
• Kiinnikkeet myös varttikatteille
• Lisälumiesteritilä
• Uraeste profiilikaton lumiesteeseen
• Kattopollari
• Profiililumieste
• Saatavana myös kupariset tuotteet

Kattosillat täyttävät 
RT-ohjekortin 85-11132 

Vesikaton turvavarusteet  ja 
standardin EN 516 
vaatimukset ja ovat  

CE – merkittyjä.

Talotikkaat täyttävät 
RT-ohjekortin 85-11132 

Vesikaton turvavarusteet 
vaatimukset. Lapetikkaat ovat 

CE – merkittyjä ja täyttävät 
standardin EN 12951 

vaatimukset.



Nescon tehdas sijaitsee Lahden eteläpuolella, 
Orimattilassa. Tehdas on keskittynyt ainoastaan 
vesikattovarusteisiin ja hätäpoistumisratkaisuihin, 
mikä mahdollistaa vahvan panostamisen jatkuvaan 
tuotekehitystyöhön. Tuotannossa hyödynnetään 
uusinta CAD/CAM -teknologiaa mm. robottisoluissa 
ja levykeskustöissä.
 
Värilliset tuotteet pintakäsitellään Suomen nyky-
aikaisimmassa maalaamossa, jossa hyödynnetään 
alan uusinta teknologiaa. 6+1-vaiheinen esikäsit-
tely ja laadukkaat pulverimaalit takaavat maalin 
hyvän pysyvyyden sekä värinkeston haalistumista 
vastaan. Kaikissa teräksisissä tuotteissa käytetään 
maalin alla 350 g/m² kuumasinkittyä terästä.

Jälleenmyyjäsi:

Tuotteet valmistetaan 100 ammattilaisen voimin kotimaisessa Nescon tehtaassa Orimattilassa.

Tuusulan Peltikeskus Oy
Puusepäntie 27, 04360 Tuusula
Puh.09 - 774 3720, Fax 09 - 774 37250
info@tuusulanpeltikeskus.fi
www.tuusulanpeltikeskus.fi

Peltituotteet pitkällä kokemuksella 
Laatu syntyy pitkästä kokemuksesta
Tuusulan Peltikeskus Oy on palvellut niin yksityisiä 
asiakkaita kuin rakennusliikkeitä jo vuodesta 1993. 
Varastovalikoimamme on laaja, hae tarvikepaikka-
ukset heti varastostamme!

Valmistuotteiden myynnin lisäksi teemme myös 
peltialan tilaustöitä. Moderni laitekantamme takaa 
erinomaisen laatumme - tarjoamme muun muassa 
pääkaupunkiseudun parhainta kanttauslaatua!

Kotimaassa valmistetut tuotteet ovat korkealaatuisia ja pitkäikäisiä. 
Niiden suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa ei tehdä kompromisseja.
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