DX 1-3-6

VALITSE SOPIVA MALLI
Laiturin pituuteen vaikuttavat vedenpinnan korkeusvaihtelu, laiturin käyttötarkoitus ja veden
syvyys. Elementtejä voidaan tulevaisuudessa lisätä tai korvata, ja jos haluat ihastella maisemia
vaikka penkillä istuen, sekin onnistuu.

Vedenpinnan vaihtelu

Laiturin käyttötarkoitus

Laiturin pituus ja malli

Alle 0,5 m, syvä vesi

Uimalaituri, venelaituri

4,6 m A 2-1

Alle 0,5 m, syvä vesi

Uimalaituri, oleskelulaituri, auringonottopaikka

4,6 m C 2-2, D 2-4

Alle 0,5 m, syvä vesi

Kesämökin yleislaituri, uimalaituri, oleskelulaituri, laiturissa penkit

6,9 m CX 1-3-3, DX 1-3-5

0,5 ... 1 m

Kesämökin yleislaituri, meri, joet

9,2 m CX 1-4-4, DX 1-4-6

1 ...2 m

Kesämökin yleislaituri, meri, joet, voimakkaasti säännöstellyt vesistöt

11,5 m CX 1-5-4, DX 1-5-6

20,7 m
18,4 m
16,1 m
13,8 m
11,5 m
9,2 m

DX 1-6-6

6,9 m

DX 1-4-6

4,6 m
2,3 m
0m

D 3-4

DX 1-4-6 DX 1-5-6 DX 1-6-6

DX 2-7-8 DX 2-9-8

A 2-1

A 3-2

C 2-2

CX 1-4-4 CX 1-5-4

JYKEVÄ LAITURI KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

CX 1-6-4
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Tukeva illanistujaisten vakiopaikka tai vesipetojen tukikohta – Rentukasta saat vaativampaankin käyttöön turvallisen
ja kestävän laiturin. Elementtejä lisäämällä rakennat kokonaisuuden, jossa on kaikkea sitä, mitä laiturilta tarvitset.
Pyörivät ponttoonit rullaavat Rentukan ketterästi paikoilleen, ja ihana laiturikesä saa alkaa!

C 2-2

CX 1-4-4

VANKKA
TERÄSRUNKO

KESTÄVÄT
PONTTOONIT

SIISTI JA
HUOLETON KANSI

LAITURIN KIINNITYS
RANTAAN

KIINTEÄ KIINNITYS
SUOJAISILLE PAIKOILLE

JOUSTAVA KIINNITYS
TUULISILLE PAIKOILLE

Rentukka kootaan kuumasinkitystä
teräksestä valmistetuista teräselementeistä, joita yhdistelemällä saadaan
kunnon laituri merelle, järvelle ja joelle.
Jokaisessa elementissä oleva vahva
teräsputki tekee laiturin rungosta
vakaan ja vääntöjäykän.

Pyörivät ponttoonit keventävät laiturin
vesillelaskua sekä syksyllä rannalle
nostamista. PE-muovisten ponttoonien
murtumaton ja vettymätön rakenne
kestää vuodesta toiseen meriveden ja
aaltojen aiheuttamaa rasitusta. Sileä
pinta on helppo pyyhkäistä puhtaaksi.

Kun teräselementit on yhdistetty, niihin
kiinnitetään valmiiksi mitoitetut ja
naulatut kansielementit. Kaikki laiturin
puuosat on valmistettu painekyllästetystä kestopuusta, minkä ansiosta kansi
kestää hyvännäköisenä pitkään ja on
vaivaton huollettava.

Rentukka-laiturit voidaan kiinnittää
kallioon, maahan, betonivaluun tai
tasaiseen betoni- tai puutasoon. Säädettävien saranajalustojen ansiosta laituri
voidaan kiinnittää myös epätasaiselle
kalliolle. Laiturin pituudesta ja rannan
tuulisuudesta riippuen kiinnitystavaksi
valitaan kiinteä 2-pistekiinnitys tai
joustava 1-pistekiinnitys.

Kiinteää 2-pistekiinnitystä käytetään
suojaisilla rannoilla sekä lyhyiden, alle
10 metriä pitkien laitureiden kiinnitykseen. Laituri on saranoitu siten, että
se pääsee nousemaan ja laskemaan
vapaasti. Kiinteä kiinnitys ei vaadi
ulkopuolista ankkurointia.

Joustavaa 1-pistekiinnitystä käytetään
tuulisilla rannoilla ja pitkien laitureiden
kiinnityksessä. Nousemisen ja laskemisen lisäksi se päästää laiturin myös
kääntymään sivusuunnassa. Joustava
kiinnitys vaatii aina ulkopuolisen
ankkuroinnin.

VARAOSAT

Voidaan asentaa siltaosalle,
oleskeluosaan tai ympäri laiturin.

Rentukka-laituri on tehty kestämään sukupolvelta
toiselle, mutta jos ikä tekee tehtävänsä tai laituriin
iski kesämyrsky, varaosia on aina saatavilla. Voit
vaihtaa myös kokonaisen laiturielementin uuteen
elementtiin.

PENKIT:
Leveys 1 m tai 2 m laiturin
koosta riippuen. Voidaan asentaa
siltaosalle tai laiturille.

DX 1-4-6

UIMARAPUT:

TOIMITUS
Laituripaketti sisältää runkoelementit, valmiit kansielementit, ponttoonit ja kiinnitystarvikkeet tilauksen mukaisesti. Toimituspaketin koko on 120x230 cm
/ korkeus laiturielementtien määrän mukaisesti.

4 tai 6 askelmaa.
Voidaan sijoittaa vapaasti laiturin
eri kohtiin. Helppo kiinnittää ja
irrottaa. Lisävarusteena teräksiset
pikakiinnikkeet.

NOSTOPYÖRÄT:
Helpottavat laiturin siirtämistä
rannalla. Kiinnitetään rantakiinnityssaranoihin.

DX 2-7-8

ASENNUS VIE VAIN HUJAUKSEN

Kaikki laiturin osat on suunniteltu siten, että ne ovat täysin
kahden henkilön käsiteltävissä – myös haastavammissa
maastoissa. Et siis tarvitse puolta sukua ja isoja koneita avuksi
siirtämään laituria veteen ja syksyllä taas takaisin rantaan.

Suomen kesä on lyhyt – älä tuhlaa sitä materiaalien
etsimiseen, lautojen sahaamiseen ja laiturin nikkaroimiseen.
Rentukka-laiturit on rakennettu täysin asennusvalmiiksi,
joten pääset nauttimaan oman laiturin iloista tuossa tuokiossa!

VAIN MIELIKUVITUS
RAJANA
Rentukka-laiturit kootaan vahvoista ja jykevistä moduuleista,
joita pystyt yhdistelemään pitkittäissuunnassa miten vain.
Moduulien ansiosta voit myös lisätä ja poistaa osia helposti.
Laiturisi muuntautuu käden käänteessä aivan uudenlaiseksi!

LISÄVARUSTEET

KAITEET:

HELPPO SIIRTÄÄ KAKSIN

DX 2-6-8

