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Rentukka
LAITURIT

LAITURIN KIINNITYS RANTAAN

MITÄPÄ OLISI KESÄ ILMAN LAITURIA?

Rentukka

®

LAITURIT

Rentukka- laiturit ovat nimensä mukaisesti osa suomalaista
rantamaisemaa - toimivaa, turvallista ja viihtyisää kesänviettoa
veden äärellä.

KIINTEÄ KIINNITYS:
Kiinteä 2-pistekiinnitys, jossa laituri on saranoitu siten että se pääsee nousemaan ja laskemaan.
Suojaisten rantojen ja lyhyiden, alle 10 m pituisten laitureiden kiinnitys. Ei vaadi ulkopuolista
ankkurointia.

RUNKOELEMENTIT:
Rentukka laiturin runko kootaan kuumasinkityistä teräksisistä
runkoelementeistä. Jokaisen runkoelementin välissä on vahva
teräsputki, joka tekee laiturin rungosta vakaan ja vääntöjäykän.

PONTTONIT:

Rentukan rakenne on yksinkertainen
ja selkeä. Se tarjoaa mahdollisuuden rakentaa kooltaan ja
muodoltaan juuri sellaisen laiturin, kuin omaan rantapaikkaan ja
käyttöön tarvitaan.
Rentukan perusidea on teräselementti, joista yhdistelemällä
saadaan laiturille aina haluttu muoto. Teräselementit yhdistetään
rannalla toisiinsa ruuviliitoksilla, jonka jälkeen kiinnitetään
valmiiksinaulatut kansielementit.
Ja tietysti, kun haluat
ihastella maisemia
vaikkapa penkillä istuen,
sekin onnistuu.
Valmiiksi koottu
Rentukka on kevyt rullata
pyöreiden ponttonien
varassa veteen. Siitä alkaa
kunnon laiturikesä!

Suuret pyörivät ponttonit helpottavat keväistä vesillelaskua ja

Maakiinnitys

Kalliokiinnitys

Betonivalukiinnitys

Helppo kiinnitystapa yleensä kaikenlaisiin
maalaatuihin. Maahan kaivetaan
kiinnityskehikon kokoinen matala kuoppa,
kiinnityskehikko asetetaan kuoppaan,
betonilaatat asetetaan kehikon päälle ja
ympäristö tasoitetaan. Betonilaatat eivät
sisälly hintaan.

Säädettävät jalustat kiinnitetään 16 mm kiilaankkuripulteilla kallioon. Ei vaadi tasaista
alustaa.

Kiinnitystangon tartunta-osat valetaan
betoniin siten, että tanko jää n. 5 cm
valun yläpuolelle.

syksyistä nostoa. Materiaali on polyeteenimuovi, joka takaa
murtumattoman ja vettymättömän rakenteen, joka kestää vuodesta
toiseen meriveden syövyttävää vaikutusta ja aaltojen aiheuttamaa
mekaanista rasitusta. Sileä pinta on helppo pyyhkäistä puhtaaksi.

JOUSTAVA KIINNITYS:

PUURAKENTEET:

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

Kaikki puuosat on tehty valmiiksi. Kansielementit on naulattu valmiiksi ja ne ovat
aina runkoelementin kokoisia. Kaikki puuosat on aina painekyllästetty.
Verholaudat ja kaidepuut on katkottu määrämittaisiksi ja numeroitu
asennuspiirustusten mukaisesti. Kiinnitysreiät on porattu valmiiksi.

Joustava maakiinnitys

Joustava kalliokiinnitys

Joustava tasokiinnitys

Helppo kiinnitystapa yleensä kaikenlaisiin
maalaa-tuihin.
Kaivetaan
kiinnityskehikon
kokoinen matala kuoppa, kiinnityskehikko
asetetaan
kuoppaan,
betoni
laatat
kehikon päälle ja ympäristö tasoitetaan.
Betonilaatat ei sisälly hintaan.

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

Voidaan esim. valaa betoniin.tai kiinnittää
tasaiseen betoni- tai puupintaan.

PUURAKENTEET:
Kaiteet:
- kaidetolpan materiaali kuumasinkitty 32 mm teräsputki
- kaidelauta 28x95 mm, painekyllästetty
- kaide voidaan asentaa joko sillan osalle, T-osaan tai ympäri laiturin

VALITSE LAITURIN OIKEA PITUUS NÄIN:

- kiinnitys pulteilla runkoelementin valmiisiin kiinnitysreikiin

Laiturin oikean pituuden valintaan vaikuttaa aina vedenpinnan korkeusvaihtelu, laiturin käyttötarkoitus ja veden
syvyys. Jos asennetaan penkit, tarvitaan aina välisaranat ja väliponttoni, jolloin itse laituriosa pysyy aina vaakasuorassa.

Penkit:
- pituudet 1 tai 2 metriä

Vedenpinnan vaihtelu

Laiturin käyttötarkoitus

Laiturin pituus ja malli

- kuumasinkityt teräsputkikehikot, ruostumattomat kiinnitysruuvit

Alle 0,5 m, syvä vesi

Uimalaituri, venelaituri

4,6 m A2-l

- kaidelauta 22x95 mm, painekyllästetty

Alle 0,5 m, syvä vesi

Uimalaituri, oleskelulaituri,
auringonottopaikka

4,6 m C2-2, D2-4

Alle 0,5 m, syvä vesi

Kesämökin yleislaituri,
uimalaituri, oleskelulaituri,
laiturissa penkit

6,9 m CXl-3-3, DXl-3-5

0,5 ...l m

Kesämökin yleislaituri, meri, joet

9,2 m CXl-4-4, DXl-4-6

1 ... 2 m

Kesämökin yleislaituri, meri,
joet, voimakkaasti säännöstellyt
vesistöt

11,5 m CXl-5-4, DXl-5-6

- vakaa Rentukka-rakenne sallii vapaan asennuksen esim. siltaosan sivuun,

jolloin T-osa jää vapaaksi esim auringonottoon, matonpesuun ym.

Uimaraput:
- eloksoitu alumiini
- raput voidaan sijoittaa vapaasti laiturin eri kohtiin, käyttöolosuhteiden
mukaan myös siltaosan sivuille tai T-osien päähän ja sivuille.
- kiinnitys kansielementtiin

Mitat:
Pituus
Leveys
Korkeus
Paino

2287 mm
1185 mm
140 mm
n. 38 kg

Mitat:
Halkaisija 600 mm
1000 mm
Pituus
Tilavuus 300 1

