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Mallisto:
Samaa runkoelementtiä käyttämällä
voidaan valmistaa hyvin eri pituisia ja eri
muotoisia laitureita. Kahden peräkkäisen
laiturielementin jälkeen on aina asennettava
välisaranat ja ponttoonit.
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Suomalaisten suosikkilaituri vuodesta toiseen!

6,9 m

4,6 m

2,3 m

Valitse oikea pituus ja malli näin:
0m
ULB 2-2

Ulpukka valmislaiturissa kiteytyvät
suomalaisten toiveet kunnon
laiturista ja rakentamisen uudesta
helppoudesta:

1.
Kevyt kuljettaa perille vaikka auton
peräkärryssä.

2.

ULB 3-2

Sopii tyylinsä puolesta rantaan kuin
rantaan.

4.

Kevyt purkaa ja nostaa talveksi
rannalle.

ULCX 1-5-6

ULD 2-4

ULD 3-4

ULDX 1-4-6

Kantavuus

Pituusluokka

Mallit

alle 0,3 m

Uimalaituri, kevyt käyttö, penkit

2 - 3 henk.

3,5 m - 5,8 m

ULB 2-2, ULB 3-2

alle 0,3 m

Uimalaituri, oleskelulaituri, penkit

3 - 6 henk.

4,6 m - 6,9 m

ULC 3-4, ULD 2-4

0,3 - 0,6 m

Uimalaituri, oleskelulaituri

2 - 3 henk.

5,8 m

ULB 3-2

0,3 - 0,6 m

Uimalaituri, oleskelulaituri

3 - 6 henk.

4,6 m - 6,9 m

ULC 3-4, ULD 2-4

0,6 - 1,2 m

Uimalaituri, kevyt käyttö

2 - 3 henk.

8,1 m

ULBX 1-4-4

0,6 - 1,2 m

Uimalaituri, oleskelulaituri, penkit

3 - 6 henk.

9,2 m

ULCX 1-5-6, ULDX 1-4-6

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

Teräksenluja runko ja helppo asennus
Runkoelemetti:
pituus

2,3 m

leveys

1,2 m

paino

n. 22 kg

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

Suurilla ponttooneilla kunnon kantavuus
Ponttoonit:
pituus

105 cm

leveys

50 cm

korkeus 40 cm

Ponttoonit ovat iskunkestävää, vettymätöntä 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.

tilavuus 200 l
paino

n.12 kg

Kansi kestää siistinä vuodesta toiseen

5.
6.

ULC 4-4

Laiturin käyttötarkoitus

Hyvä uima-, oleskelu- ja
matonpesulaituri.
Kestävä, pitkäikäinen ja huoltovapaa.

ULBX 1-4-4

Vedenpinnan vaihtelu

Kevyt käsitellä ja asentaa. Ei vie
kallista aikaa.

3.

ULC 3-4

Kansielemetti:
pituus

2,3 m

leveys

1,2 m

paino

n. 34 kg

Kansielementit on naulattu täysin valmiiksi. Kiinnitys
runkoelementtiin kuumasinkityillä ruuveilla. Kaikki puuosat
painekyllästettyä kestopuuta.

7.
Rakenteensa ts. laiturielementtien
väliin asennettavien välisaranoiden
ansiosta Ulpukka-laituri mukautuu
jopa 1,5 metrin vedenpinnan
korkeusvaihteluihin.

8.

Varustelulla lisää käyttömukavuutta
Penkki:

Uimaraput:

- alusinkittyä ja polyuretaanimaalattua
teräsputkea
- kiinnitys kansielementtiin

Helppo laajentaa jälkikäteen
elementtejä lisäämällä.

- leveys 1 m tai 2 m laiturin koosta
riippuen
- kuumasinkityt teräsputkikehikot
- ruostumattomat kiinnitysruuvit

Kaiteet:

- kiinnitys siltaosaan, kuumasinkityt terästolpat

