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Sanita®-suihkukourut, -kurasiepparit,
-lattiakaivot ja -altaat
Sanita®-siivouskaappi
Metallilistat
Lattialuukut
Helsingin Levytyö Oy

Helsingin Levytyö Oy on vuonna 1993 perustettu ohutlevytuot-
teita valmistava yritys, jonka toiminta-ajatuksena on valmistaa
laadukkaita kotimaisia tuotteita asiakkaiden yksilöllisiin tarpei-
siin. Parasta osaamistamme edustavat perinteisen teräksen,
ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, alumiinien ja mes-
singin käsittelytaitomme. Tuotteiden suunnittelussa käytetään
SolidWorks 3D -mallinnusohjelmaa.

SANITA®-TUOTTEET

Helsingin Levytyö on suunnitellut Sanita-tuoteperheen pitkän ke-
hitystyön tuloksena. Vankka kokemus ja asiakkaidemme toiveiden
huomioon ottaminen ovat auttaneet valmistamaan tyylikkäitä,
suomalaisia, ruostumattomia Sanita-tuotteita sekä kotitalouksien
saniteettitiloihin että rakennusteollisuuden ja ammattikeittiöiden
tarpeisiin.

SANITA®-SUIHKUKOURU

Laattalattioille soveltuva Sanita®-suihkukouru on asennettavissa
joko seinän viereen tai keskilattialle. Kouru sopii myös isoille laatoil-
le, kaato yhdestä tai kahdesta suunnasta.
Viemärin lähtösuunta on asennusvaiheessa vapaasti käännettävis-
sä 360o. Säädettävät asennusjalat helpottavat kourun paikoilleen
asennusta ennen lattiavalua. Irrotettava vesilukko helpottaa puh-
distamista.
Kaivon normivirtaama on 0,95 l/s. Jokaiselle suihkupisteelle on va-
rattava oma kaivonsa. Useamman suihkupisteen tila on mahdollis-
ta rakentaa moduuliratkaisuna, jolloin kourujen väliin tulee vähin-
tään 40 mm leveä rst-sovitepala. Kourujen väli voidaan myös laa-
toittaa.
Kourun materiaalina on kestävä ja hygieeninen ruostumaton tai ha-
ponkestävä teräs, jolloin se soveltuu uimahalli- ja kylpyläkäyttöön.
Myös erikoiskuvioidut kannet ovat mahdollisia.
Suihkukourulle on tehty standardin SFS-EN 1253 mukaiset tyyppi-
testauskokeet. Vesitiiviys on testattu standardin EN 1253-2 kohdan
9.1.2 mukaisesti.
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SANITA®-KURASIEPPARI

Kurasiepparin ritilän päällä on helppo suihkuttaa lasten kuravaat-
teet ja -jalkineet sekä lemmikkieläinten tassut. Hiekka jää altaassa
olevaan sakka-astiaan eikä tuki viemäriä. Ritilävaihtoehtona on
rst-ritilän lisäksi myös kumi-alumiinimatto.

Kurasieppari voidaan sijoittaa kakkossisäänkäynnin eteen, esim.
kodinhoitohuoneeseen. Paras vaihtoehto on kuitenkin laatoitettu
nurkkaus oven välittömässä läheisyydessä, tällöin suihkutus on
huolettomampaa ja kuravaatteet voidaan jättää ritilän päälle kui-
vumaan.

Kurasiepparin viemäriyhde soveltuu esim. Upovieser-kaivoihin.
Kylmissä tiloissa viemäröinti johdetaan kuivakaivon kautta esim.
sadevesikaivoon. Kurasieppari voidaan varustaa myös pönttö-
kaivolla, jossa on irrotettava vesilukko ja reilun kokoinen sakka-as-
tia. Käännettävä laatoituskehys mahdollistaa laattapaksuudet
6...12 mm.

SANITA®-LATTIAKAIVOT JA -ALTAAT

Ritilällä ja sakka-astialla varustetut pienet pönttökaivot soveltuvat
suurkeittiöihin ja erilaisiin teollisuustiloihin. Kaivoja on saatavissa
sekä vaaka että pystylähdöillä, viemärilähtö DN110. Irrotettava ve-
silukko helpottaa puhdistamista.

Ammattikeittiöihin, julkisten tilojen märkäeteisiin ja erilaisiin teolli-
suustiloihin soveltuvat lattia-altaat valmistetaan mittatilaustyönä
joko ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä.

Kurasiepparin mitat

Pönttökaivo (vaakakaivo)

Suihkukourujen pituudet ovat 500, 700, 800, 900, 1000 ja 1200 mm (kourun pituus vesieristyslaippoineen). Kannet/laatoituskehykset 10 mm

ja 14 mm.

SANITA®-TUOTTEET
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SANITA®-SIIVOUSKAAPPI

Sanita®-siivouskaappi on ruostumattomasta teräksestä valmistettu
hygieeninen kaappi siivousvälineiden huomaamattomaan säily-
tykseen.

Siivouskaappi sopii hyvin ammattikeittiöihin, elintarviketeollisuu-
teen, kouluihin, päiväkoteihin sekä muihin tiloihin, joissa siivousvä-
lineitä tarvitaan työpisteen lähistöllä.

Siivouskaappi on muunneltavissa eri käyttötilojen vaatimusten mu-
kaisesti, ja kaappi voidaan valmistaa erikoisvarusteltuna.

Ominaisuudet

Siivouskaapin takaseinällä on kaatoallas, jonka mitat ovat 400 x 290
x 140 mm, takana tila hanalle ja kuraharjalle. Altaan yläpuolella on
sähkökäyttöinen kuivauspatteri sekä Oskarin oksa neljällä kuivaus-
varrella. Altaan alapuolella olevat ritilähyllyt ovat irrotettavissa ja
ylemmässä ritilähyllyssä on korkeudensäätö.

Sivuseinillä olevat välinepitimet, hyllyt ja pesuharjasuppilot on siir-
rettävissä joko oikealle tai vasemmalle, hyllyissä korkeudensäätö.
Katossa on Ø 100 mm liitäntäyhde poistoilmalle.

Siivouskaappi on seinäkiinnitteinen lattian puhdistuksen helpotta-
miseksi, mutta kaappiin voidaan tarvittaessa asentaa myös säätöja-
lat.

Kaksiovisen Sanita®-siivouskaapin mitat ovat 800 x 600 x 1850 mm,
kaappi asennetaan 200 mm lattiasta. Kaappi voidaan valmistaa
myös erikoismitoitettuna.
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METALLILISTAT

Helsingin Levytyön kotimaiset metalliset lattia- ja laattalistat kestä-
vät hyvin kulutusta ja soveltuvat moniin käyttökohteisiin. Listoja
valmistetaan ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä,
messingistä sekä kuparista.

LATTIALUUKUT

Helsingin Levytyön kotimaiset lattialuukut tarjoavat monia erilaisia
ratkaisuja kulkuaukkojen suojaamiseen. Laadukkaista tuotteista
löytyy luukkumalleja eri käyttötarkoituksiin, kuten vesi- ja ilmatiivii-
tä sekä kevytrakenteisia luukkuja. Lattialuukut valmistetaan tuo-
tantotiloissamme, jolloin voimme taata asiakkaillemme korkealaa-
tuiset tuotteet.

Käyttökohteet ja ominaisuudet

Metallisia listoja käytetään julkisissa rakennuksissa, kylpylöissä,
kauppakeskuksissa ja tuhansissa kodeissa. Listat kiinnitetään joko
ruuveilla tai asennusliimalla käyttökohteesta riippuen. Listoihin
voidaan lävistää erilaisia kiinnitysreikiä ja taivuttaa niitä kaareviin
muotoihin. Vakiotuotannon lisäksi listoja valmistetaan mittatilaus-
työnä projektikohteisiin.

Käyttökohteet ja ominaisuudet

Luukkuja valmistetaan ruostumattomasta ja sinkitystä teräksestä
sekä alumiinista. Kevyet luukkumallit ovat kävelyn kestäviä ja sovel-
tuvat huoltoluukuiksi sisäkäyttöön. Valettavat luukut on tarkoitettu
raskaampaan käyttöön, muun muassa kohteisiin joissa luukku ei
saa joustaa jalan alla. Luukkuja voidaan pinnoittaa halutuilla lat-
tiapäällystemateriaaleilla tai vastaavasti maalata halutuilla RAL-vä-
reillä. Luukkuja valmistetaan myös erikoismitoituksilla.
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Helsingin Levytyö Oy
Lyhtytie 11
00750 HELSINKI
Puhelin 020 786 2850
myynti@helsinginlevytyo.fi
www.helsinginlevytyo.fi
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