ULB 3-2

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

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.

8,2 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

9,2m

6,9 m

4,6 m

ULB 3-2

2,3 m

0m

ULB 2-2

ULB 3-2

ULC 3-4

ULBX 1-4-4

ULC 4-4

ULCX 1-5-6

ULD 2-4

ULD 3-4

ULCX 1-5-6

ULDX 1-4-6
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Kestävä, pitkäikäinen ja vaivaton Ulpukka on kunnon valmislaituri, joka istuu suomalaiseen rantamaisemaan
kuin kesämökki juhannukseen. Ulpukan käyttöönotto on niin helppoa, että sinulle jää reilusti enemmän
aikaa nauttia vapaa-ajastasi. Irrotettavien kansielementtien ansiosta et myöskään tarvitse enää talkooapua
laiturin siirtelemiseen.
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kuva
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TERÄKSENLUJA
RUNKO

KESTÄVÄT
PONTTOONIT

SIISTI JA
HUOLETON KANSI

LAITURIN KIINNITYS
RANTAAN

KIINTEÄ KIINNITYS
SUOJAISILLE PAIKOILLE

JOUSTAVA KIINNITYS
TUULISILLE PAIKOILLE

Ulpukka kootaan kuumasinkitystä
teräksestä valmistetuista teräselementeistä, joihin kiinnitetään puiset kansielementit. Jokaisessa elementissä oleva
vahva teräsputki tekee laiturin rungosta
vakaan ja vääntöjäykän.

Laiturin ponttoonit ovat iskunkestävää, vettymätöntä ja murtumatonta
PE-muovia, ja niiden rakenne kestää
vuodesta toiseen meriveden ja aaltojen
kulutusta. Ponttoonien sileä pinta on
helppo pitää puhtaana pyyhkäisemällä.

Ulpukan puuosat ovat painekyllästettyä
kestopuuta ja täysin asennusvalmiita.
Laituria siirrettäessä kansielementit on
helppo irrottaa, mikä keventää laiturin
siirtämistä. Säästät aikaa myös huollossa, sillä puuosat tulee ainoastaan öljytä
tarvittaessa.

Ulpukka 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 siltaosaan.

Ulpukka-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.

UIMARAPUT:

ULC 4-4

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

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

ULC 4-4

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.
Ulpukka-laiturit on rakennettu täysin asennusvalmiiksi, joten
pääset nauttimaan oman laiturin iloista tuossa tuokiossa!

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

LISÄVARUSTEET

KAITEET:

HELPPO SIIRTÄÄ KAKSIN

ULCX 1-6-6

