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YHTEYSTIEDOT

STEELPRO
Oy Steelpro Ltd on Suomalainen perheyritys, joka on
perustettu 1997.
Toimintamme on keskittynyt oman tuoteperheemme
valmistamiseen, myyntiin ja jatkuvaan kehitystyöhön.
Tämän johdosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
laadukkaita ja monipuolisia tuotteita.

Steelpro:n laadukkaat, näyttävät sekä yksilölliset lasikaideportaat ja porrasjärjestelmät on helppo ja nopea
asentaa.
Toimitamme sekä julkiseen että yksityiseen rakentamiseen, niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.
Tuotteemme ovat valmistuksen osalta CE-merkittyjä.
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SP200 ALUMIINIPORRASJÄRJESTELMÄ
TYYLIKÄS JA ILMAVA TÄYSLASIKAIDEPORRAS

SP200 on Steelpro:n oma alumiinista profiilitekniikalla
toteutettu porrasjärjestelmä. Kaikki tuotteen osat on
valmistettu alumiinista pursottamalla, tästä johtuen on
porras asentaessa helposti käsiteltävä ja kevyt. Profiilitekniikka takaa osien korkean laadun, liitossaumojen
siisteyden ja asennuksen helppouden.
SP200 porrasjärjestelmällä voidaan rakentaa suoria sekä
L- ja U-mallisia portaita. Porrasmallimme ei kuitenkaan
sovellu ns. ”viuhkamaisiin” askelmakäännöksiin, vaan
vaatii aina käännöksissä suoran lepotasanteen.
Lepotasanteet L- ja U-mallisiin ratkaisuihin valmistetaan
myös alumiinista, koska ne ovat helpompia ja kevyempiä
käsitellä ahtaissa porraskuiluissa kuin teräslepotasot.
Portaidemme minimietenemä on 250 mm ja maksiminousu 190 mm ja ne täyttävät suomen rakennusmääräykset niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Etenemien ja nousujen mennessä edellä mainittujen arvojen
ali / yli siirrytään ns. parviportaiden puolelle, SP200järjestelmä ei sovellu parviportaaksi.
Lujuuslaskelmat saa meiltä tilaamalla.
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SP200 ALUMIINIPORRASJÄRJESTELMÄ
VALINNANVAPAUTTA MALLEISSA
JA TYYLEISSÄ

Kaikki alumiiniprofiilimme ovat varastossa luonnonväriin
anodisoituina. Maalaustekniikkana käytämme alumiinille sopivinta tekniikkaa, eli jauhemaalausta. Portaiden
värimaailmaa miettiessä on rajana vain mielikuvitus ja
RAL K1 Classic -sävykartta.
Yksi portaidemme suurimpia etuja muokattavuutta
ajatellen on askelmien pinnoitteiden monipuolisuus.
Askelmaprofiilin ollessa kuppimainen, voi siihen istuttaa minkä tahansa pinnoitemateriaalin, esim. parketin,
laatan, laminaatin tai vaikkapa muovimaton.
Portaiden otsalevykin on muokattavissa, joka mahdollistaa avo- tai umpimalliset porrasratkaisut. Ulkotiloihin
asennettaessa askelmakuppi usein valetaan täyteen.
Portaamme toimivat sekä sisä- että ulkotiloissa, eivätkä
sisällä ruostuvia komponentteja.
SP200-järjestelmä käyttää vain pystytolpatonta täyslasikaidetta. Lasi tarjoaa monta mahdollisuutta portaiden
yksilöimiseksi. Laseihin voidaan hiekkapuhaltaa, etsata,
silkkipainaa tai uutena mahdollisuutena myös digiprinttulostaa kuvioita tai muotoja. Lasien kokonaan sävyttäminenkin on mahdollista.
Erilaisilla käsijohteilla saadaan viimeistelty lopputulos
portaisiin. Askelmapinnoitteiden ollessa tammea on
looginen käsijohdevalinta pyöreä tammikäsijohde lasin
päällä tai sen sivulla käsijohdekoukuilla. Käsijohdemateriaaleina tarjoamme tammea, alumiinia ja ruostumatonta terästä. Lisää käsijohteista ja vaihtoehdoista esitteen
lopussa.
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PORTAIDEN ASENTAMISEN VAIVATTOMUUS

SP200-järjestelmän kaikki osat on tehty alumiinista
pursottamalla. Tämä takaa sekä osien korkean laadun
että asentamisen helppouden. Osat ovat mittatarkkoja,
liitossaumat siistejä ja eivät vaadi hitsaamista tai hiomista,
ainoastaan pulttausta.
Lopputulos on kevyt, ilmava ja joka puolelta hyvännäköinen kokonaisuus. Kun askelmat suojaa hyvin voi
porrasta käyttää rakennusaikaisena portaana ja turvallisuuden lisäämiseksi voi portaiden uraan laskea 12 mm
vanerin väliaikaiseksi kaiteeksi.
Askelma tyhjänä

Askelma pinnoitettuna

Askelma altapäin
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LK60 ja LK63

TÄYSLASIKAIDEPROFIILIT

Steelpro:n suunnittelema LK60- ja LK63-täyslasikaidejärjestelmä tarjoaa lasikaiderakentamiseen uusia mahdollisuuksia. Profiilien patentoitu tekniikka tuo markkinoille lasikaiteen, joka on helppo asentaa eikä sisällä ruostuvia osia.
Täyslasikaideprofiilit soveltuvat mitä moninaisimpiin tilanteisiin. Niitä voi käyttää sekä tasokaiteina että porraskaiteina niin julkisiin kuin yksityisiinkin tiloihin. Profiileja
voi jopa käyttää työmaa-aikaisina kaiteina käyttämällä
vaneria lasin tilalla.

LK60 ja LK63 ovat alumiinista pursotustekniikalla toteutettuja profiileja, jotka mahdollistavat täyslasikaiteen rakentamisen ilman pystytolppia. LK60-profiili, niin kuin LK63-profiilikin, soveltuvat sekä ulko- että sisäasennuksiin. Profiilit
voidaan asentaa sekä kyljestä että pohjasta.
Laseina käytämme karkaistua, laminoitua lasia: yksityistiloissa 6+ 6 mm ja julkisissa tiloissa 8 + 8 mm. Lasien paksuuden ansiosta kaiteesta tulee erittäin jäykkä ja kestävä.
LK60-profiilissa lasin maksimi paksuus on 19,52 mm ja
LK63-profiilissa 21,52 mm.

LK60-profiili

LK63-profiili

KAIDEPROFIILIEN MYÖTÖRAJAT
PROFIILI
LK60
LK63

LASIPAKSUUS

KORKEUS

12,76 – 19,52 mm

1200 mm

310 kg

16,76 – 21,52 mm

1200 mm

500 kg

MIN–MAX

MYÖTÖRAJA PROFIILILLE

1 M VIIVAKUORMALLA

Taulukossa ilmoitetaan vain alumiiniprofiiilien lujuus. Lasin paksuuden määrittelee kohteen rakennesuunnittelija.
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Kaarevat tasolasikaiteet ovat nyt kustannustehokkaasti
mahdollisia koska LK60-profiilia voi myös taivuttaa
(minimisäde 1500 mm).
Profiilin värivaihtoehdot ovat lähes rajattomat, sillä
käytämme pulverimaalaustekniikkaa. Yleisimmät käyttämämme värit löytyvät RAL-värikartastosta ja varastossa
profiilimme ovat alumiinin väriin anodisoituina.
Lujuuslaskelmat saa meiltä tilaamalla.

9

SÄÄDETTÄVÄ LK-KIINNIKE
SÄÄDETTÄVÄ ALUMIININEN KIINNIKE
				APUNA MONESSA TILANTEESSA

Alukiinnikkeestä on tullut hyödyllinen apu asennuksessa
todella monessa eri tilanteessa. Säädön ansiosta profiilien
asentaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa.
Säätö mahdollistaa 1000 mm korkeassa lasissa yläpään
säätämistä 40 mm / suunta.
Säädettävää LK-kiinnikettä voi käyttää esimerkiksi kun
LK60 / 63 profiili pitää upottaa valuun tai kun kiinnityspistettä joutuu pudottamaan alemmaksi.
Valuun tullessa säädettävä LK-kiinnike kiinnitetään profiiliin
1,5 m välein ja kierretangot tartunnaksi n. 400 mm jaolla.
Uudella säädettävällä LK-kiinnikkeellä saadaan vaaditut
reunaetäisyydet betoniin täytettyä sekä profiilin suoristaminen yhdellä työkalulla. Betonin reunaetäisyysvaatimukset ovat julkisissa tiloissa 100 mm ja yksityisissä 60 mm.
Otsakiinnitystilanteessa voidaan säätää vielä lasin ollessa
paikalla.
Säädettävä LK-kiinnike soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Ei sisällä ruostuvia osia.
Pat.pending
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Vaihtoehto 1: paras, nopea, edullinen

Vaihtoehto 2: hyvä, kätevä
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YLEISIMPIÄ KIINNITYSDETALJEJA

Nostopala
Kaadot

Kaadot

Pelti

M10 x 100 mm rst kierretanko, kemiallisesti juotettu
Laatta

Pelti

Pelti

LK60-profiili kiinnitetty
puuterassin koolaukseen
LK-kiinnikkeellä.
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KÄSIJOHTEET JA
KÄSIJOHDEKOUKUT

LASIN PÄÄLLE ASENNETTAVAT KÄSIJOHTEET
Valikoimastamme löytyy lasien päälle asennettavat käsijohteet, 6 + 6 ja 8+8 mm karkaistu, laminoitujen lasien päälle.
Ulkotiloissa alumiini sekä ruostumaton teräs ovat hyviä vaihtoehtoja niiden huoltovapauden ja säänkestävyyden johdosta.

SEINÄÄN TAI LASIIN KIINNITETTÄVÄT KÄSIJOHDEPUTKET, MUTKAT JA PÄÄTYTULPAT
Steelpro tarjoaa laadukkaat ja viimeistellyt käsijohdejärjestelmät, jotka on helppo asentaa itse. Mallistomme sisältää
tällä hetkellä kolme käsijohdetta: Tammi 40, Alu 40 ja Rst 42. Näiden materiaalien kanssa voidaan yhdistellä alla olevia
käsijohdekoukkuja. Rst 42 ja Alu 40 käsijohdeputket voidaan halutessa pulverimaalata kaikkiin RAL värikartan sävyihin ja ovat täysin säänkestävä vaihtoehto ulkotiloissa. Pitkillä suorilla ulkotiloissa tulee rst:n ja alumiinin kanssa ottaa
huomioon lämpölaajeneminen.

KÄSIJOHDEKOUKUT
Tarjoamamme käsijohdekoukut on suunniteltu Ø 40 – 42,4 mm paksuille putkille. Kaikki koukut voidaan kiinnittää
seinään/lasiin niin ulko- kuin sisätiloissa. Ilmoitathan tilauksen yhteydessä ovatko koukut tulossa sisä- vai ulkotiloihin.
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TAMMI 40

• mattalakattu tai puuvalmis
• lasille 6 + 6 tai 8 + 8 mm

RST 40-C

• hiottu rst
• lasiin tai seinään kiinnitettävä

TAMMI 40–90° MUTKA

TAMMI 40

• puuvalmis

• mattalakattu tai puuvalmis

ALU 40-S

ALU 40-K
• anodisoitu luonnonväriin

• anodisoitu luonnonväriin
• lasiin tai seinään kiinnitettävä

• lasiin tai seinään kiinnitettävä
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KÄSIJOHTEET JA
KÄSIJOHDEKOUKUT

ALU 40

ALU 40 -PÄÄTYTULPPA

• anodisoitu luonnonväriin

• anodisoitu luonnonväriin

ALU 40-S

ALU 40-K
• anodisoitu luonnonväriin

PK80

• anodisoitu luonnonväriin
• lasiin tai seinään kiinnitettävä
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ALU 40– 90° MUTKA

• anodisoitu luonnonväriin

• lasiin tai seinään kiinnitettävä

• anodisoitu luonnonväriin
• lasille 6 +6 tai 8+8 mm

ALU-U

• anodisoitu luonnonväriin
• lasille 6 + 6 tai 8 + 8 mm

ALU 52

• anodisoitu luonnonväriin
• lasille 6 + 6 tai 8 + 8 mm

ALU-U 90° KULMA

• anodisoitu luonnonväriin

ALU-U PÄÄTYTULPPA

• anodisoitu luonnonväriin

ALU 52 PÄÄTYTULPPA

• anodisoitu luonnonväriin
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KÄSIJOHTEET JA
KÄSIJOHDEKOUKUT

RST 42

• hiottu rst

RST 40-C

• hiottu rst
• lasiin tai seinään kiinnitettävä

RST PISTEKIINNIKE

• Ø38 mm
• hiottu rst
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RST 42–90° MUTKA, SUORANJATKO JA PÄÄTYTULPPA
• hiottu rst

RST 42 SÄÄDETTÄVÄ MUTKA
• hiottu rst

RST42-URA

• hiottu
• lasille 6 + 6 tai 8 + 8 mm

RST 42 -URA, MUTKA,
JATKO JA PÄÄTULPPA

• hiottu rst

RST-U

• hiottu rst
• lasille 6 + 6 tai 8 + 8 mm
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