Eipä olisi uskottu, että on olemassa

nopea, edullinen ja varma

PUTKIREMONTTI

TUTUSTU
PIPEMODULJÄRJESTELMÄÄN:
Edistyksellinen Pipemodul-ratkaisu
Perinteinen putkiremontti
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Putkiremontti Pipemodul-moduuleilla
Pipemodul-moduulit eri tarpeisiin
Samalla uutta lisäarvoa kotiin
Moduulit sisustuksen mukaan
Huomaamattomat moduulit
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Jo yli 4 000 kiinteistöä on valinnut Pipemodulin!
Suomalaista laatutyötä
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Pelkäättekö putkiremonttia?
• vesikatkoja?
• melua?
• pölyä?
• muuttoa?
• kustannuksia?

Pelko pois, sillä Pipe-Modulin putkiremontilla
vältätte pelonaiheet. Käännä sivua...
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Putkiremontti
uusilla putkilla
rakenteita
rikkomatta!
Pipemodul-moduuleilla toteutetussa putkiremontissa jätetään
vanhat putket paikoilleen ja täysin uudet putket sijoitetaan
porraskäytävään tehdasvalmisteisiin moduuleihin. Moduuliasennuksen etuja ovat putkistojen asennustöiden nopeus,
helppous, siisteys ja Pipemodul-moduulien pieni tilantarve.
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.
Pipemodul-moduulit ovat suomalaista suunnittelua ja ne myös
valmistetaan Suomessa.
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Perinteinen tapa
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.

Parempi tapa
Pipe-Modul Oy:n valmistamat moduulit ovat tehdasvalmisteisia putkistojen koteloita, joissa on
valmiina palo- ja äänieristeet sekä tarvittavat kannakkeet putkille ja sähköjohdoille. Moduuleissa
on pohja- ja kansiosa. Materiaali on 1–1,5 mm:n
vahvuinen sinkitty teräslevy, jossa on jauhemaalattu korkeatasoinen pintakäsittely. Moduuleja
saa myös MDF-pintaisena kestävällä märkämaalauksella. MDF-moduulien pinnan voi tarvittaessa maalata uudelleen tai tapetoida. Avattavien
moduulien ansiosta putkien mahdollinen huolto
tai korjaus on helppo toteuttaa. Samoin uusien
putkien vaihto tulevaisuudessa.
Putkiremontin kokonaisaika lyhenee merkittävästi eikä remontissa ole purkutyön haittoja. Vanhat putket toimivat remontin ajan ja vesikatkot
jäävät todella lyhyiksi. Asunnoissa on mahdollista
asua remontin aikana.
Remontin edullisuus perustuu lyhyempään remonttiaikaan, purkutöiden poisjääntiin sekä pienempään työvoimantarpeeseen.
Kiinteistöalan ammattilehden Kiinteistöpostin
(24.4.2013) tekemän kyselyn mukaan useat vakuutusyhtiöt suosittavat putkiremontin toteuttamista pinta-asennuksena. Perusteena tähän ovat
vakuutukselliset syyt. Kun pinta-asennus tehdään
kotelomoduuleihin rakennusmääräyksiä ja hyvää
rakennustapaa noudattaen, se on taloyhtiön vakuutuksia ajatellen selkein ja turvallisin tapa tehdä
putkiremontti.

• Nopeampi ja edullisempi remontti
• Vähän melua, pölyä ja rakennusjätettä
• Lyhyet vesikatkot
• Asunnoissa on mahdollista asua remontin aikana

Paikan päällä valmistetut kipsilevykotelot vievät
yleensä enemmän tilaa ja aiheuttavat pölyä sekä
maalinhajua rakennusvaiheessa. Lisäksi ne ovat
arkoja kolhuille sekä kulumille.
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Pipemodul-moduulit tarpeiden mukaan
Tehdasvalmisteisiin Pipemodul-moduuleihin voi sijoittaa vesiputkien lisäksi viemäriputket, sähköjohdot, tietoliikennekaapelit tai jopa ilmastointiputket. Moduuleja valmistetaan useassa vakiokoossa sekä
mittojen mukaan sopimaan parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistönne rakenteisiin.

Yhdistelmämoduuli vesiputkille
ja viemärille

Vesijohtomoduuli

Sähköjohtomoduuli
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5-putkimoduuli

Yhdistelmämoduuli vesiputkille
ja sähkö- sekä telejohdoille

Eristämätön
MDF-moduuli

Lisäarvoa pipemodul-järjestelmällä
Pipe-Modulin moduulien ansioista 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.
Pipe-Modulin moduulit voidaan toteuttaa myös tarpeiden ja käytettävissä olevan tilan mittojen mukaan sijoittamalla niihin samalla uusia teknisiä ratkaisuja tukevia
putkia ja kaapeleita.

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

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

Seinän väriset kotelot

Pipemodul-moduulit voidaan maalata porrashuoneen omiin tai
valitsemiinne sävyihin sopiviksi. Kotelot voidaan valmistaa myös
eri materiaaleista, kuten alla olevassa kuvassa miljööseen sopivasta ruostumattomasta teräksestä.

Moniväriset kotelot

Rohkeasti eri väriset kotelot
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Moduulit asunnossa

Sisällä huoneistoissa moduulit ovat lähes huomaamattomia ja hyvän äänieristyksen ansiosta myös hiljaisia.
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Jo yli 4000 kiinteistössä!
Yli 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

Asunto Oy Tornitaso
Tapiolan perinteikkään ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, Asunto Oy Tornitason, yhden arkkitehti Viljo Revellin
suunnitteleman Taskumattitalojen putkistoremontti, toteutettiin asukaslähtöisesti ja hallitusti. Vuonna 1959 rakennetussa kahdeksan kerroksisessa rakennuksessa on 49 huoneistoa.

”Kiinanmuuri”
Porissa käynnistyi vuoden 2012 marraskuussa kolmessa asunto-osakeyhtiössä
(Asunto Oy:t Porin Satakunnankatu 18,
20 ja 22) mittava remonttihanke, joka sai
paljon mediahuomiota osakseen. Pipemodul-moduuleilla toteutettiin yhteensä
kolmen kerrostalon ja 191 asunnon putkisekä viemäriremontti.

Asunto Oy
Aleksis Kivenkatu 66
Helsinkiläisessä asunto-osakeyhtiössä
koko putkiremontti piti reitittää uudelleen, kun kustannukset uhkasivat paisua
liikaa. Muuttamalla remontin tekotapaa
perinteisestä hybridiin linjasaneerauksen
kustannukset pienenivät huomattavasti.
Linjasaneerauksessa käyttövesiputket
reititettiin uudelleen porraskäytävissä
kulkeviin yhdistelmämoduuleihin, joihin
samalla vedettiin uudet sähkö- ja datakaapelit. Huoneistojen sisällä putket vedettiin
MDF-moduuleihin. Tehdasvalmiit kotelot
helpottivat asentajien työtä ja tasalaatuinen ja siisti lopputulos miellytti myös
asukkaita..
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Suomalaista laatutyötä

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 valmistajana. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan itse Suomessa, 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.
Pipe-Modul on ensimmäinen ja ainoa eurooppalainen turvalliseksi testattu järjestelmä paloluokitusta vaativissa koteloinneissa, jolle on tehty ETA
(eurooppalainen tekninen arviointi) VTT Expert
Services Oy:n kanssa. Arviointi johtaa tuotteiden
CE-merkintään. Palokokeiden lisäksi on
testattu useita muitakin tuoteominaisuuksia, joista muodostuu koteloinnin
turvallisuus käyttökohteessa.
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PIPE-MODUL OY
Työmiehenkatu 2
50150 Mikkeli
Puhelin 020 790 0870
info@pipemodul.com
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