Tukeva laituri joka rannalle

LAITURIN KIINNITYS RANTAAN
Kiinteä kiinnitys
Lumme-laituri kiinnitetään kiinteällä 2pistekiinnityksellä, jossa laituri on saranoitu
siten, että se pääsee nousemaan ja laskemaan
vapaasti.

LAITURIT

LAITURIT
Kiinteä kalliokiinnitys

Kiinteä maakiinnitys

Helppo kiinnitys epätasaiseenkin kallioon.
Säädettävät saranajalustat kiinnitetään neljällä 12 mm
kiila-ankkuripultilla kallioon. Jalustoja voidaan säätää
korkeus- ja kaltevuussuunnassa. Laituri kiinnitetään
pikakiinnityksellä saranajalustoihin. Saranajalustat on
mahdollista kiinnittää myös betonivaluun,
kiinnittämällä jalustojen alapintoihin tartuntaraudat
ruuveilla.

Helppo kiinnitys kaikenlaisiin maalaatuihin.
Saranajalustat kiinnitetään ruuveilla kuumasinkittyyn
teräskehikkoon. Maahan kaivetaan kehikon kokoinen
kuoppa, johon kehikko asennetaan vaaka-asentoon.
Kehikon päälle asennetaan betonilaatat tai
luonnonkivet painoksi. Ympäristö tasoitetaan maalla
tms. Laituri kiinnitetään pikakiinnityksellä
saranajalustoihin.

Joustava kiinnitys
Joustava 1-pistekiinnitys, jossa laituri on saranoitu
siten, että se pääsee nousemaan ja laskemaan sekä
kääntymään sivusuunnassa. Tuulisten rantojen ja
pitkien laitureiden kiinnitystapa. Vaatii ulkopuolisen
ankkuroinnin.

Joustava maakiinnitys

Joustava kalliokiinnitys

Helppo kiinnitystapa yleensä kaikenlaisiin
maalaatuihin. Kaivetaan kiinnityskehikon kokoinen
matala kuoppa, kiinnityskehikko asetetaan kuoppaan,
betonilaatat kehikon päälle ja ympäristö tasoitetaan.

Joustava 1-pistekiinnitys, jossa jalustat voidaan
säätää kalliopinnan mukaan. Sopii
epätasaisiinkin paikkoihin. Kiinnitys neljällä 12
mm kiila-ankkuripultilla.

Joustava tasokiinnitys
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Voidaan valaa betoniin tai kiinnittää tasaiseen betonitai puupintaan.

LAITURIT

LAITURIT

MALLISTO

KANSI KESTÄÄ SIISTINÄ VUODESTA TOISEEN

9,2 m

6,9 m

Samaa runkoelementtiä käyttämällä
voidaan valmistaa hyvin eripituisia ja
erimuotoisia laitureita. Kahden
peräkkäisen laiturielementin jälkeen on
aina asennettava välisaranat ja
ponttonit.

Kansielementit on naulattu täysin valmiiksi.
Kiinnitys runkoelementtiin kuumasinkityillä
ruuveilla. Kaikki puuosat painekyllästettyä
kestopuuta.
pituus 230 cm
Leveys 120 cm
paino n. 30 kg

VALITSE OIKEA PITUUS
JA MALLI NÄIN

Lumme valmislaiturissa kiteytyvät
suomalaisten toiveet kunnon laiturista ja
rakentamisen helppoudesta.

• Kevyt kuljettaa perille vaikka auton
peräkärryssä.
• Kevyt käsitellä ja asentaa.
• Sopii rantaan kuin rantaan tyylinsä
puolesta
• Hyvä uima- ja oleskelulaituri.
• Kestävä, pitkäikäinen ja huoltovapaa
• Kevyt purkaa ja nostaa talveksi
rannalle
• Rakenteensa ts. laiturielementtien
väliin asennettavien välisaranoiden
ansiosta Lumme-laituri mukautuu
jopa 1,5 metrin vedenpinnan
korkeusvaihteluihin.
• Helppo laajentaa elementtejä
lisäämällä.

Laiturin oikean pituuden valintaan
vaikuttaa aina vedenpinnan
korkeusvaihtelu, laiturin
käyttötarkoitus ja veden syvyys.
Jos asennetaan penkit, pitää
vedenpinnan korkeusvaihtelun olla alle
0,3 m tai on asennettava väliponttonit
ja välisaranat, jolloin T-osa pysyy aina
vaakasuorassa.

TERÄKSENLUJA RUNKO
JA HELPPO ASENNUS

Lumme-toimitus sisältää runkoelementit,
valmiit kansielementit, ponttonit ja
kiinnitystarvikkeet tilauksen mukaisesti.
Toimituspaketin koko on 120 x 230 cm/
korkeus laiturielementtien määrän
mukaisesti.

2,3 m

0m

LB 2-2

LB 3-2

LC 3-4

LBX 1-4-4

LC 4-4

LCX 1-5-6

SUURILLA
PONTTONEILLA
KUNNON KANTAVUUS
Ponttonit ovat iskunkestävää, vetty
mätöntä ja murtumatonta PE-muovia.
Ponttoonirakenne kestää vuodesta
toiseen meriveden syövyttävää
vaikutusta ja aaltojen mekaanista
rasitusta. Sileä
pinta on helppo pyyhkäistä puhtaaksi.
Kiinnitys pulteilla runkoelementin
korvakkeisiin.

pituus 105cm
Leveys 50cm
korkeus 40cm
tilavuus 200L
paino n. 12 kg

Lumpeen perustana on kuumasinkitty ja patentoitu teräselementtirunko. Jokaisen runkoelementin välissä on
vahva teräsputki, joka tekee laiturin rungosta vakaan ja vääntöjäykän. Useanpia elementtirunkoja yhdistämällä
saadaan laiturille haluttu pituus. Elementit yhdistetään ruuviliitoksilla, jonka jälkeen rungon päälle kiinnitetään
valmiiksi naulatut samankokoiset puiset kansielementit. Elementtirakenteista laituria on helppo jatkaa ja
leventää haluttuun muotoon myös jälkikäteen.

VARUSTELULLA LISÄÄ
KÄYTTÖMUKAVUUTTA
Penkki

TOIMITUS

4,6 m

• Leveys 1 m tai 2 m
• Kuumasinkityt teräsputkikehikot
• Ruostumattomat kiinnitysruuvit
Uimaraput
• kiinnitys kansielementtiin
Kaiteet
• kiinnitys siltaosaan,
kuumasinkityt terästolpat

