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Tutustu Pipemodul-ratkaisuun >
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Talotekniikka
uusiksi valmismoduuleilla!
Pipemodul-moduuleilla toteutetussa
putkiremontissa jätetään vanhat putket paikoilleen ja uudet putket ja johdot
sijoitetaan porraskäytävään ja huoneistoon tehdasvalmisteisiin moduuleihin.
Moduuliasennuksen etuja ovat putkistojen asennustöiden nopeus, helppous,
siisteys ja Pipemodul-moduulien pieni
tilantarve. Lisäksi ratkaisun etuina
ovat vakuutusyhtiöiden suosittelema
pinta-asennus, avattavuus ja huollettavuus. Työ voidaan toteuttaa isoissakin kohteissa pienellä työvoimalla.
Työstä aiheutuva haitta asukkaille
on perinteiseen menetelmään verrattuna merkittävästi vähäisempi. Suurin
osa töistä tehdään huoneistojen ulkopuolella ja veden käyttökatko on hyvin
lyhyt. Moduuleihin voidaan asentaa
myös uusia asumismukavuutta parantavia ratkaisuja, kuten ilmanvaihto, lämmöntalteenotto, jäähdytys tai tietoliikennekaapelit.
Moduulit ovat suomalaista suunnittelua ja ne myös valmistetaan Suomessa, kahdessa tehtaassa Mikkelissä.

Pipemodul-ratkaisun edut
Putkiremontit on perinteisesti tehty purkamalla seinät auki ja vaihtamalla vanhojen putkien tilalle uudet.
Remontti kestää kauan, siitä syntyy melkoisesti pölyä ja melua sekä purkujätettä. Vedet ovat poikki pitkään
ja yleensä asunnoista on muutettava sijaiskotiin. Iso remontti on myös kallis jo sen vaatiman suuremman
työvoiman tarpeen ja pitkän kestoajan vuoksi.
Pipemodul-ratkaisussa saavutetaan monia merkittäviä etuja niin asukkaiden kuin kiinteistön näkökulmasta.

EDULLISUUS. Tehdasvalmisteisten, mittatarkkojen koteloiden asennus on nopeaa ja säästää
työaikaa sekä työvoimaa. Purkutöiden osuus jää myös vähäiseksi.

SIISTEYS. Purkutöiden pöly ja melu sekä rakennusjäte jäävät vähäisiksi. Myös paikan päällä
tehtyjen kotelotöiden pölyhaitat ja maalinhajut jäävät pois.

LYHYET VESIKATKOT. Vanhat putket toimivat remontin aikana jolloin vesikatkot jäävät hyvin lyhyiksi.
ASUMINEN REMONTIN AIKANA. Raskaan putkiremontin aiheuttama evakkomuutto ei ole
välttämätön, sillä asunnoissa voidaan pääsääntöisesti asua remontin aikana.

ASUMISMUKAVUUDEN LISÄYKSET. Moduuleihin voidaan asentaa myös uutta asumismukavuutta
lisäävää tekniikkaa, kuten ilmastointia, jäähdytystä, tietoliikennekaapeleita, yms.

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SUOSITUKSET. Viranomaisten vaatimukset sekä vakuutusyhtiöt suosivat
pinta-asennusta ja avattavuutta putkien huoltojen helpottamiseksi. Tulevaisuuden putkiremontti
on helppo toteuttaa valmiisiin moduuleihin. Siksi Pipemodul
-ratkaisua käytetään myös uudiskohteissa.

VARMUUS. Pipemodul-kotelot ovat kattavasti testattuja tuotteita.
Porrashuone on esimerkiksi tulipalotilanteissa poistumis- ja pelastautumistie, siksi turvallisuusasioista ei kannata tinkiä. Pipemodulin paloluokitusta
vaativat tuotteet ovat ainoita eurooppatasolla testattuja rakennuskohteisiin
kelpoisia koteloita. Niihin on tehty Eurooppalainen tekninen arviointi, jonka
perusteella moduuleissamme on CE-merkki – ainoana Eurooapassa! Pipemodul-ratkaisu on varma valinta putkiremonttia tehdessä ja sille voi antaa huoletta
äänensä yhtiökokouksessa.

ULKOASU. Pipemodul-kotelot ovat huoliteltuja ja tyylikkäitä. Porrashuoneiden maalatut teräskotelot voidaan maalata tehtaalla haluttuun RAL-sävyyn tai kohteessa ympäröivään sävyyn. Ne istuvat hyvin ympäristöön ja
kestävät kolhuja ja kulutusta. Huoneistoissa käytetään myös MDF
-moduuleita, jotka voi maalata tai tapetoida sisustuksen mukaan.

Valitse tulevaisuuden
putkiremontti tänään!
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Moduulit tarpeiden mukaan
Tehdasvalmisteisiin moduuleihin voi sijoittaa vesiputkien lisäksi viemäriputket, sähköjohdot, tietoliikennekaapelit tai jopa ilmastointiputket. Moduuleja valmistetaan useassa vakiokoossa ja omien modernien
koneiden ansioista ne voidaan tehdä mittojenne mukaan sopimaan parhaalla mahdollisella tavalla
kiinteistönne rakenteisiin.
Pipe-Modul Oy:n valmistamat moduulit ovat ovat tehdasvalmisteisia palo-, lämpö. kondenssi-, ja -äänieristettyjä putkien ja johtojen koteloita, joissa on valmiina tarvittavat kannakkeet putkille ja sähköjohdoille. Moduuleissa on pohja- ja kansiosa. Materiaali on teräslevy, jossa on jauhemaalattu korkeatasoinen
pintakäsittely. Moduuleja saa myös MDF-pintaisena kestävällä märkämaalauksella. MDF-moduulien
pinnan voi tarvittaessa maalata uudelleen tai tapetoida.
Yhdistelmämoduuli
vesiputkille ja
viemärille

Vesijohtomoduuli
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Palosuojattu yhdistelmämoduuli
vesiputkille ja sähkösekä telejohdoille

Eristämätön
MDF-moduuli

Palosuojattu
sähköjohtomoduuli

Eristetty
MDF-moduuli

Pipe-Modul Oy hakee jatkuvasti teollisoikeussuojia, josta osoituksena mm. patentit nrot 125992, 125187, 125369
sekä hyödyllisyymallit nrot 11681, 11705, 11972, 11945, 11936, 12217, 12312

Lisäarvoa pipemodul-ratkaisulla
Pipe-Modul-ratkaisun ansiosta taloyhtiöön voidaan putkiremontin yhteydessä tuoda uusia
viihtyvyyttä ja käytännöllisyyttä parantavia ratkaisuja. Esimerkkeinä vanhoista taloista puuttuva ilmastointi ja lämmöntalteenotto. Myös
asumismukavuutta parantava jäähdytys sekä
erilaiset tietoliikenneverkot ja kaapelit kulkevat
kätevästi uusissa moduuleissa.

Moduulien alareunan vuodonilmaisin paljastaa hyvissä
ajoin putkivuodot tarvitsematta avata moduuleja.

Moduulien mukana saadaan asukkaille mm. huoneistokohtainen vedenmittaus, jonka lukemat
voidaan katsoa kätevästi porrashuoneeseen sijoitetuista mittareista.

Lämmöntalteenottoputket on helppo kuljettaa
moduuleissa. Kuvissa LTO-putket on reititetty
kulkemaan kerrostalon ulkoseinällä ja porrashuoneen käsijohteiden välisessä kuilutilassa.
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Moduulit sisustuksen mukaan

Seinän väriset kotelot
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Moduulit voidaan maalata porrashuoneen omiin tai valitsemiinne sävyihin sopiviksi. Kotelot voidaan valmistaa myös eri materiaaleista, kuten alla olevassa kuvassa miljööseen sopivasta
ruostumattomasta teräksestä.

Rohkeasti eri väriset kotelot

Kotelot ovat maalattavissa paikan
päällä myös monivärisiksi

Moduulit asunnossa

Sisällä huoneistoissa moduulit ovat lähes huomaamattomia ja hyvän äänieristyksen ansiosta myös hiljaisia.
MDF-moduuli on lisäksi maalattavissa tai tapetoivissa huoneiston tyyliin ja sävyihin.

Moduulit soveltuvat hyvin myös märkätiloihin tai aiemman hormin kylkeen, kuten oikeassa kuvassa on tehty.

9

Jo noin 4000 kiinteistössä!

Noin 4000 kiinteistöä on jo valinnut Pipemodul-järjestelmän putkiremonttinsa toteuttamiseen. Oheisten esimerkkikiinteistöjen lisäksi näet kotisivujemme referenssilistalta mitkä taloyhtiöt ovat Sinun
paikkakunnallasi tettäneet järkevän putkiremontin: www.pipemodul.com/referenssit.

TORNITASO
Tapiolan perinteikkäiden
ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden Taskumattitalojen edustajan, As. Oy Tornitason putkistoremontti
toteutettiin asukaslähtöisesti ja hallitusti. Vuonna 1959 rakennetussa kahdeksankerroksisessa rakennuksessa on 49 huoneistoa.
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Tornitason putkistosaneerauksen
ensi askeleet otettiin vuonna 2006
ja toteutukseen päästiin 28.10.2009.
Ilman sitoutumista vaativien prosessin eri osien, hankesuunnittelun, esiselvitysten ja arviointimenettelyn kehittämisen jne. toteutus olisi ollut mahdotonta. Esimerkiksi valmisteluun vaikuttavista tekijöistä mainittakoon taloyhtiön osallistuminen VTT:n InSert-hankkeeseen.
Taloyhtiön hallitus laati putkisaneerauksen toteuttamistavasta kriteeristön, jolla arvioitiin eri saneerausvaihtoehtojen etuja ja haittoja. Toteutustavaksi yhtiökokous päätti valita uudet Uponor-komposiittijärjestelmän
käyttövesi- ja viemäriputket asennettuina Pipemodul-elementteihin.
Saneeraus sisälsi käyttövesi- ja viemäriputkien uusimisen käsittäen kylpyhuone/ WC:n ja keittiön.

Vuonna 1959 rakennettuun Tapiolan Tornitasoon valittiin pipemodul-ratkaisu

”Taloyhtiön hallitus laati putkisaneerauksen toteuttamistavasta kriteeristön, jolla arvioitiin eri saneerausvaihtoehtojen etuja ja haittoja.”

pulverimaalatulla vakiosävyllä, mutta Tornitasoon ne toimitettiin pohjamaalattuina. Kotelot maalattiin paikan päällä seinän kanssa yhtenäisellä värisävyllä, jolloin ne saatiin hyvin
häivytettyä tilaan.

Arkkitehti Viljo Revellin suunnittelemana Tapiolan maamerkkinä tunnettujen Taskumattitaloihin kuuluva
Tornitaso on kohde, jossa rakennuksen ilmeen täytyi säilyä. Arkkitehdit
ja viranomaiset olivatkin tarkkoja toteutuksesta. Tornitasossa uudet linjat kulkevat porraskäytävän aulatiloissa. Talon nurkat ovat vinoja, ja elementeistä tehtiin seinämuotojen mukaiset. Yleensä elementit toimitetaan

Hyvin suunniteltu
on puoleksi tehty

Onnistunut urakoitsijan valinta sekä
hallituksen, pääsuunnittelijan, suunnittelun, urakoitsijan että valvonnan hyvä keskusteluyhteys loivat
myös toimivan perustan saneerauksen etenemiselle. Saneeraushanke
oli asukkaille ystävällinen. Toteutustapa minimoi asumishaittoja, kuten
melua, pölyä ja vesikatkoja. Asukkaiden ei tarvinnut muuttaa talosta koko aikana. Käyttöveden katkokset olivat pääsääntöisesti arkisin kello 10 ja
14 välillä. Huoneistojen sisällä tavaroiden siirrot olivat vähäisiä.
Hanke toteutettiin aikataulussa
ja yllättävätkin tilanteet saatiin nopeasti haltuun. Putkistoremontin toteutettiin myös kustannusarvion mukaisesti.
– Toteutustapana uusien putkien ja
viemäreiden laitto koteloihin vähensi putkistojen äänet pois. Aikaisemmin huoneistojen välillä kuultu naapurin suihkun solina hävisi olemattomiin. Hiljaisuus on ollut mukava yllätys, sanoo hallituksen puheenjohtaja
Juha Karila As. Oy Tornitasosta.

“KIINANMUURI”

Kolmen asunto-osakeyhtiön muodostama ”Kiinanmuuri” toteutti laajan
putkiremontin pipemodul-ratkaisun avulla.

Porissa käynnistyi vuonna
2012 mittava remonttihanke, joka sai paljon mediahuomiota osakseen. Pipemodul-koteloilla toteutettiin yhteensä kolmen kerrostalon ja 191 asunnon putki- sekä viemäriremontti.

taan jonkin verran poikkeavien korjaustarpeiden ja yksityiskohtien vuoksi
kukin taloyhtiö teki erillisen urakkasopimuksen saman urakoitsijan kanssa.
Urakoitsijaksi valikoitui ryhmäkorjauskokemustakin omaava porilainen Sakipa Oy.
Työt käynnistyivät Asunto Oy Porin
Satakunnankatu 18:n ensimmäisestä
portaasta vuoden 2012 lopulla ja se
etenee portaittain siten, että viimeisen yhtiön viimeisen portaan asunnot
luovutettiin kesällä 2014.
”Kiinanmuurin” korjaushankkeessa uusittiin koko vesi- ja viemärijärjestelmä käyttäen pääsääntöisesti Pipe-Modulin esivalmiita elementtejä. Käyttövesi ja viemäröinti toteutettiin pysty- ja vaakaelementeillä ja
samalla elementeillä reititettiin myös
eteisten sähkökaapelointeja. Kohteen LVI-suunnittelijan ja Pipe-Modulin tuotesuunnittelijan tekemä tiivis
yhteistyö mahdollisti viemärin nousulinjojen lisäksi myös niiden vaakalinjojen koteloinnin moduuleilla.

”Kiinanmuuriksi” ristitty, 186 metriä
pitkä rakennuskokonaisuus muodostuu viisikymmentäluvun puolivälin
vaiheilla rakennetuista kolmesta eri
asunto-osakeyhtiöstä. Asunto Oy:t
Porin Satakunnankatu 18, 20 ja 22
päättivät toteuttaa linjasaneerauksen ryhmäkorjaushankkeena, jolla
saadaan merkittäviä synergiaetuja
ja säästöjä. Taloyhtiöt laskivat, että
kolmen kimpalla säästöjä kokonaisurakasta syntyy noin 10 prosenttia, mikä on noin kuuden miljoonan euron
hankkeessa merkittävä summa.
Vaikka kolmen taloyhtiön urakat kilpailutettiin yhtäaikaisesti, niin toisis-

Pipemodul-ratkaisu myös
urakoitsijoiden suosiossa

Remontissa sovellettiin nykyaikaisia
teknisiä ratkaisuja esimerkiksi vesijohtojen ja pystyviemäreiden sijoittamisesssa. Ne ovat tiivisteineen kaikkineen sijoitettu moduulimaisiin avattaviin koteloihin, jotka sijaitsevat porrashuoneen puolella.
- Näin putkistot saatiin sijoitettua
aika pieneen tilaan, mikä vähensi rakennustöiden määrää, toteaa rakennuttajapäällikkö Juhani Salminen Sakipa Oy:stä.
- Lisäksi kotelointi ja niiden sijoittaminen porrashuoneeseen perustuu
siihen, että putket voidaan helposti vaihtaa tarvittaessa. Vuodotkin tulevat nopeasti näkyviin, koska putkiin
on asennettu valmiiksi vuodonilmaisimet, jatkaa Salminen (lainaus Kiinteistöpostin artikkelista).

”Taloyhtiöiden yhteishankinnalla ja Pipe-Modulin tekniikalla saatiin merkittävät säästöt remontissa sekä putket
kuntoon vuosikymmeniksi.”
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simmäinen turvalliseksi testattu kokonaisratkaisu. ETA-arviointi on ainoa tapa todentaa kattavasti kelpoisuus rakennuskohteessa, sillä koteloratkaisuille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. ETA on todiste johdonmukaisesta tuotekehitysja testaustyöstä, jotta tuotteet ovat
laadukkaita ja täyttävät rakennuskohteessa vaadittavat turvallisuusmääräykset. Porrashuone on esimerkiksi tulipalotilanteissa poistumis- ja
pelastautumistie, siksi turvallisuusasioista ei kannata tinkiä” toteaa Pipe-Modulin toimitusjohtaja Asko Partanen.

Tuotekehitystä
asiakkaan kanssa

“ALEKSIS KIVENKATU 66”
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Rakennusmestari Seppo
Käyräkankaalle Rakmaster Oy:ltä oli helppoa löytää positiivista kerrottavaa As. Oy Aleksis Kivenkatu 66:ssa toteutetusta
putkiremontista.
Koko putkiremontti piti reitittää uudelleen, kun kustannukset uhkasivat
paisua liikaa. Muuttamalla remontin
tekotapaa perinteisestä hybridiin linjasaneerauksen kustannukset pienenivät huomattavasti. Remonttia tehtiin säästäen. Äskettäin remontoidut
kylpyhuoneet jätettiin muilta osin
remontoimatta, vain uudet putket
asennettiin.
Linjasaneerauksessa käyttövesiputket reititettiin uudelleen porraskäytävissä kulkeviin Pipe-Modul Oy:n
valmistamiin yhdistelmämoduuleihin,
joihin samalla vedettiin uudet sähköja datakaapelit. Viemärit oli jo aiemmin kunnostettu sukittamalla. Huoneistojen sisällä putket vedettiin Pipe-Modulin MDF-moduuleihin.
Uusiin MDF-moduuleihin oltiin ihastuneita. Siisti asennusvalmiina tehtaalta tuleva valmis kotelo helpotti
asentajien työtä. Monet paikan päällä rakennettavien koteloiden työstämisessä hankalat työvaiheet jäivät

pois. Tasalaatuinen ja siisti lopputulos miellytti myös asukkaita.

Näppärät valmismoduulit

Aleksis Kivenkatu 66:ssa käytetyt Pipe-Modul Oy:n valmistamat moduulit ovat turvallisia ja kestäviä. Koteloiden käyttö onnistuu käytännössä
kaikissa kiinteistöissä. Uusi putkilinjasto viedään yleensä kerrosten välistä pystysuunnassa koteloituna kerrostasanteelle, josta se jaetaan huoneistoihin. Linjaston voi usein viedä
kerroksiin myös esimerkiksi porraskaiteiden välissä.
Huoneiston puolella kätevä MDFmoduuli piilottaa putket ja uppoaa
sisustukseen. Tarvittaessa sen voi
vaikka tapetoida. Asukkaalle laadukkaat kotelot ovat huolettomia. Moduulit ovat valmiiden eristysten ja
putkikannakkeiden takia nopeita ja
siistejä asentaa.

Pipe-Modul Oy valmistaa tuotteitaan
Mikkelissä. Oma keksintö on otettu
hyvin vastaan, vuoden 1995 jälkeen jo
lähes 4000 putkiremontissa on käytetty Pipe-Modulin tuotteita. Asiakkaiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, mietitään reitityksiä ja räätälöidään erikoisosia.
”Tuotesuunnittelijamme tekee tarvittaessa kohteesta 3D-kuvia, joilla havainnollistetaan, miltä moduulit näyttävät paikalleen asennettuina”. Usein linjasaneerauksen yhteydessä tehdään myös päivitys muun
talotekniikan osalta. Jos vaikka sähköremontti ei olisi ajankohtainen juuri samaan aikaan linjasaneerauksen
kanssa, moduuleja tilatessa kannattaa miettiä valmiiksi tilavaraukset
sähkö- ja datakaapeleille. Avattavuus
on tärkeä etu ja lisäksi vakuutusyhtiöiden suositus

Ainoa Euroopassa

Pipe-Modul on ainoa eurooppalainen
turvalliseksi testattu ratkaisu paloluokitusta vaativissa koteloinneissa,
jolle on tehty ETA (eurooppalainen
tekninen arviointi) Eurofins Expert
Services Oy:n kanssa. Arviointi johtaa
tuotteiden CE-merkintään. Palokokeiden lisäksi on testattu useita muitakin tuoteominaisuuksia, joista muodostuu koteloinnin turvallisuus käyttökohteessa. ”Nyt on alalle tullut en-

Talossa saattoi asua remontin aikana.
Kuvassa uudet putket ja johdot porrashuoneen moduulissa.

MÄNTYHARJUN KORPISOTURI
Mäntyharjulaisessa rivitaloyhtiössä valmistauduttiin jouluun 2014 ankeissa
olosuhteissa. Huoneistojen lattioiden alle sijoitetut käyttövesiputket olivat
pettäneet ja talouskäyttöön tarkoitettu vesi valui
perustuksiin. Uusien putkien asentamisessa vanhojen paikalle ei ollut mitäön mieltä. Vesihuolto oli
saatava nopeasti kuntoon
ja parempaan kontrolliin
tulevia vuosikymmeniä
ajatellen.

Luotettava

LVI-insinööritoimisto Parkkisen suosituksesta Korpisoturissa päädyttiin
kaukaa viisaaseen järkivalintaan.
”Käytännön kokemus on se, että Pipemodul moduuulit ovat varma valinta. Ne ovat nopeita asentaa. Jälki on
aina tasalaatuista ja lopputulos on
asiallinen. Myös suunnittelijan työn
kannalta Pipemodul on helppo ratkaisu. Mitoitetaan vain putkikoot, jotka
puolestaan määräävät elementtien
koot” – Parkkinen täsmentää.

Tyytyväinen asukas

Pipemodulin putkistomoduulit takaavat, että vastaavia vesivahihkoja ei pääse enää tapahtumaan. Käyttö- ja lämmitysvesiputket sekä koteloihin tarpeen mukaan sijoitettavissa
olevat johdet ja kaapelit ovat niissä
koko ajan tarkkailun alla. Pinta-asennettavissa koteloissa pienikään vuoto
ei jää huomaamatta ja avattavuuden
vuoksi vuodot on helppa paikallistaa
sekä korjata. Siksi ratkaisu on vakuutusyhtiöiden suosittelema.
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Nopea

Työ käynnistyi tammikuussa 2015. Ensimmäiset moduulit toimitettiin B-taloon viikon 5 lopussa ja seuraava erä
A-taloon viikolla 11. Kohde oli luovutuskunnossa vappuun mennessä viikolla
18. Asukkaat pystyivat asumaan koko
putkisaneeruaksen ajan kotonaan.
”Remontti pysyi aikataulussa, enkä
ole kuullut yhdenkään asukkaan valittavan lopputuloksesta. Omasta
mielestänikin kaikki toimii kuten pitää. Kotelot istuvat hyvin huoneistojen katonrajaan. Ääntäkään koteloista ei kuulu lainkaan. En osaa sanoa,
millä muulla tavalla tämä remontti
olisi voitu tehdä meillä paremmin.” –
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Terttu Kytö.

”Rivitalon fiksumpi putkiremontti Pipemodul-koteloilla”

Suomalaista laatutyötä

14

Pipemodul-modulit valmistetaan omassa tehtaassa laadukkaista materiaaleista, moderneilla
valmistusmenetelmillä ja valvotuissa olosuhteissa.

Pipe-Modul Oy on vuonna 1999 perustettu Mikkelissä toimiva perheyritys, joka on erikoistunut talotekniikan vaatimien putkien ja johtojen asennusmoduulien suunnitteluun ja tehdasvalmistukseen.
Yritys on kehittänyt avattavan pipemodul®-moduulijärjestelmän helpottamaan ja nopeuttamaan kiinteistöjen putkistoremontteja. Tuotteet sopivat myös
uudisrakentamiseen.
Pipemodul®-moduulit on otettu hyvin markkinoilla vastaan, ja Pipe-Modul onkin markkinajohtaja
saneerauksissa käytettävien putkistomoduulien val-

mistajana. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan
itse Suomessa, kahdella tehtaalla Mikkelissä, jolloin
pystytään reagoimaan nopeasti ja joustavasti asiakkaan tarpeisiin.
Pipe-Modul Oy:n keskeisiä arvoja ovat hyvä palvelu
ja laadukkaat tuotteet. Meille ovat tärkeitä myös
ympäristö- ja energia-asiat. Tuotteilla on pitkä elinkaari ja asennuskohteissa syntyvän
jätteen määrä on hyvin vähäinen.

Huolella testattu
Pipemodul-koteloille
on tehty mm.
seuraavat testit:
• EI30-palosuojatuotteille
on tehty eurooppalainen
tekninen arviointi (ETA 16/0828),
joka oikeuttaa tuotteiden
CE-merkintään
• Paloluokkatestit
• Pintapaloluokkatesti
• Iskutestit
• Ilmaääneneristävyystesti
• Lämpötestit
• Kondenssitestit
• Äänitestit
• Olosuhdetestaus
• Roisketestit
• Pinnoitustestit

Pipe-Modul on ainoa eurooppalainen turvalliseksi
testattu järjestelmä paloluokitusta vaativissa koteloinneissa, jolle on tehty ETA (eurooppalainen
tekninen arviointi) VTT Expert Services Oy:n kanssa.
Arvioinin perusteella saamme käyttää CE-merkkiä.
Palokokeiden lisäksi on testattu useita muitakin
tuoteominaisuuksia, joista muodostuu koteloinnin
turvallisuus käyttökohteessa.
Testaamme tuotteitamme jatkuvasti varmistaaksemme niiden korkean laadun ja parhaan sopivuuden käyttökohteisiin. Kysy viimeisistä testituloksista meiltä!
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Elämänlaatu alkaa arjesta.
Pyydä meidät taloyhtiönne kokoukseen
esittelemään Pipemodul-ratkaisu:
info@pipemodul.com

PIPE-MODUL OY
Työmiehenkatu 2
50150 Mikkeli
Puhelin 020 790 0870
info@pipemodul.com
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