Kellarit

Kellarikerroksella
tontti hyötykäyttöön
ja lisäneliöitä kotiin!

LAKKA KELLARIPAKETTI

Nopea ja kustannustehokas
tapa rakentaa
Lakka Kellaripaketti sopii kaikkien omakotitalojen
kellariperustuksiin sekä rinnetonteille rakennettavien
talojen perustuksiin. Lakka Kellaripaketin tuotteet on
kehitetty olosuhteisiin, joissa ulkoseinältä vaaditaan
hyvää maanpaineen kestävyyttä, lämmöneristävyyttä
sekä nopeaa ja kustannustehokasta tapaa rakentaa.

LAKKA-KELLARIPAKETIN TOIMITUSSISÄLTÖ:
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Anturat

Lakka Anturamuoteilla teet anturat ilman laudoitusja purkutöitä. Näin säästät aikaa, materiaalia ja rahaa.
Mallistossamme on myös paaluantura- sekä pilarimuotit.
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Runko
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Rakennuksen runko joko valettavilla tai hienosaumamuurattavilla tuotteilla. Pakettiin sisältyy laastit- ja asennustarvikkeet.
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Välipohjat

Ontelolaatalla saat kaksikerroksiseen taloosi hyvin
askelääntä eristävän tukevan välipohjan. Ontelolaatoissa
valittavana kolmea eri paksuutta 175, 200 ja 265 mm.
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Väliseinäharkot

Lakka Väliseinäharkot soveltuvat käytettäväksi sekä
kosteissa että kuivissa sisätiloissa. Ne ovat hyvin ääntä
eristäviä sekä palamattomia tuotteita.
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Tukimuurit ja kantavat väliseinät

Lakka Muotti- sekä Ponttiharkot ovat hyvä ratkaisu
nopeaan ja hyvää kestävyyttä vaativaan rakentamiseen.
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Elementtiportaat

Laaja valikoima erilaisia betonisia porraselementtejä.

SAAT KAIKEN TARVITSEMASI SAMASSA PAKETISSA!

Lakka Rakennustuotteet Oy
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Lakka Kellaripaketti on järkevä
tapa hankkia lisää neliöitä kotiin.
Se on pitkäikäinen, energiatehokas
ja palamaton!

Kylpyläosasto,
harrastehuone,
varastotila,
kodinhoitohuone,
vierashuone,
viinikellari, baari,
kuntosali, työtila…

Lakka Kellaripaketin ostajana
sinulla on käytettävissä
kaikki yhteistyökumppaniemme
edut.

Saat myös pihakivet, tasoitteet
ja julkisivupinnoitteet
edullisin rakentajahinnoin
suoraan tehtaaltamme.

Kysy lisää toimitussisällöstä
ja eduista lähimmältä
edustajaltasi.

www.lakka.fi

EKO-380P GRAFIT
-ERISTEHARKKO

EMH-400PRO GRAFIT
-MUOTTIHARKKO

Hienosaumamuurattava
kevytsoraharkko, U-arvo 0,15

Ladottava ja jälkivalettava sileäpintainen
betoniharkko, U-arvo 0,17

Ulkoseiniin, joilta vaaditaan erittäin
hyvää lämmöneristävyyttä sekä
helppoa työtekniikkaa

Ulkoseiniin, joilta vaaditaan hyvää tiiveyttä,
kantavuutta ja ääneneristävyyttä
Vaativiin maanpaineseiniin

Yhteensopiva ponttiharkon RUH-380P
kanssa, mikä mahdollistaa myös
kellarikerrokselliset ratkaisut
Erinomainen valinta kohteisiin, joissa
valmisbetoniasemat sijaitsevat
kaukana rakennuspaikasta

Ota yhteyttä lähimpään
edustajaasi ja pyydä tarjous!
Puh. 020 748 1307
www.lakkakivitalot.fi
Operaattori veloittaa 0207 -yritysnumeroihin soittamisesta: Lankapuhelimesta soitettaessa 8,21
snt/puhelu + 6,9 snt/min. Matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puhelu + 14,90 snt/min

Tutustu harkkovaihtoehtoihin lakka.fi

Kivitalot, Harkot, Pihakivet, Laastit ja Tasoitteet
Lakka Rakennustuotteet Oy on osa Lakka -konsernia. Lue lisää: lakka.fi
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