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ALUMIININ LUJAA
SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ
LAITURIT › VENETELAKAT › LAUTAT › KÄYNTISILLAT › LASITERASSIT

www.esalaiturit.fi

LAITURIT VALITSE KÄYTTÖTARPEEN JA OLOSUHTEIDEN MUKAAN
Valitse alumiini- tai puurunkoinen laituri käyttötarpeen mukaan. Mikäli laituri
pitää nostaa talveksi ylös, on alumiinirunkoinen oikea valinta keveytensä puolesta.
Puurunkoinen laituri on valintasi, jos laituri voi talvehtia vedessä. Neuvomme sinua
oikean laiturin valinnassa – sovitaan vaikka ilmainen laiturikatselmus rannallasi.

Varaa
ILMAINEN
laiturikatselmus

MUOVIPONTTONILAITURIT ALUMIINIRUNGOLLA
Suosituimmat T-mallin laiturit, päätyosa 2,4*3,3m tai 2,4*5,8m käyntisilta rakentuu 3,3 ja 5,8m käyntisilloista.
Laituri voi olla myös suora, leveydeltään 1,2m. Pituus tarpeen mukaan. Suositellaan putkiankkurointia.
Valmistamme myös muoviputkiponttoonilaiturit.

KATSO VIDEO
ESALAITURIT.FI

KIPPILAITURIT

ALUMIINIRUNGOLLA
Valmistamme kippilaiturit tilauksesta.
Pituus maks. 8m, leveys 1,2/1,5m.
Myös asiakkaan mittojen mukaan.
Kuvassa 8m laituri.

TOLPPALAITURIT

KALLIONKYLKILAITURIT

ALUMIINIRUNGOLLA

TERÄSRUNGOLLA

Soveltuvat matalahkoon veteen.
Edullinen ja silti erittäin tyylikäs
mökkilaituri.

Valmistetaan aina tilauksesta. Asennus
kesällä tai talvella olosuhteiden mukaan.
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ULOKELAITURIT

ALUMIINI- /TERÄSRUNGOLLA
Tilauksesta valmistamme jopa noin
12m pitkiä ulokelaitureita. Ulokelaiturit
soveltuvat kalliorannoille ja erityisesti
haastaviin kohteisiin ja merelle.

MÖKKILAITURI
Muoviponttooni laituri. Helppo asentaa mökkirantaan.

4,2m 1250 € 7,2m 1590 €

Hinnat ilman ankkurointipakettia ja uimaportataita. Sis. Alv.24%

PUURUNKOISET LAITURIT ALUMIINISILLA KÄYNTISILLOILLA
Meiltä puurunkoiset laiturit putkiponttooneilla tai betoniponttooneilla. Kuvissa puu- ja teräsrunkoinen
putkiponttoonilaituri alumiinisella käyntisillalla. Räätälöidään sinullekin tarpeesi mukainen kokonaisuus.
Kokovaihtoehtoja useita - kysy tarjous!
Kuvan laiturin päätyosan pituus 6,3m, leveys 3,15m. Kulkusillan pituus 2m + 5,8m, leveys 1,2m.

VALITSE LAUDOITUS

ASENNUSPALVELU

Laudoituksiin valittavissa painekyllästetty mänty,
Siperian lehtikuusi tai muovikomposiittilaudat.

Hyödynnä kaikkiin laitureihin saatavilla
oleva asennuspalvelu.

TERASSIT JA - LASITERASSIT
MUKAVUUTTA JA SUOJAA SÄÄLTÄ

Terassille
uutta elämää
lasituksella

Lasitetulla terassilla käyttömukavuus lisääntyy huomattavasti. Tuiskulumi
ei haittaa talvisia kahvihetkiä, eikä syksyllä myrskyt häiritse saunan jälkeen
vilvoittelua. Terassilasitus sopii omakoti ja kesäasunnoille, myös rivi- ja
kerrostalojen parvekkeet voidaan lasittaa tarpeen mukaan.
Meiltä saat räätälöidysti, terassirungot, kattolasitukset, lasikaiteet,
liukulasiovet, sekä kiinteät lasitukset. Käytämme laadukkaita ja kestäviä
Alumasin Masi-liukulasijärjestelmiä. Pyydä tarjous!

VENETELAKAT VENEIDEN RANTAUTUMISEEN JA SÄILYTYKSEEN
KATSO VIDEOT
ESALAITURIT.FI

VAUNUTELAKKA

HELPPO ASENTAA

Alumiininen vaunutelakka saatavana 12v sähkövinssillä ja langattomalla kauko-ohjaimella. Radan pituus tarpeen
mukaan. ESA-vaunutelakka on helppo asentaa valmiista elementeistä (Bolton) ja vaivaton käyttää. Katso video
esalaiturit.fi.
•
•
•
•
•
•

Soveltuu 4-6 m veneille
100% alumiinirunko
Kaikki kiinnitysosat ruostumatonta terästä
Sivurullat säädettäviä
Keulatuki säädettävä
Saatavana 12v sähkövinssillä ja langattomalla
kauko-ohjaimella
• Stoltz polyuretaani köli ja sivurullat,
ei jätä jälkiä veneeseen
• Rata rakentuu 3,3m tai 5,8m pitkistä rungoista
• Takuu 2 vuotta

RULLATELAKKA

Vaunutelakka 11,6m radalla 3890 €
Sis. 2 kpl 5,8m ratoja (à 45kg), liitossaranat, vaunuosan (à 80kg),
sivuohjaimet, vinssitelineen.
Lisävarusteet
• Vinssi – pyydä päivän hinta!
• 12 voltin akku ja latauslaite – pyydä päivän hinta!
• 5,8m jatkorata 790 € sis. saranat
• Vinssin ja akun suojalaatikko (lukittava) 190 €
• Aurinkopaneeli + lataussäädin 190 €
• 3,3m jatkorata 670 € sis. saranat

USEIMMILLE VENEILLE

KATSO VIDEOT
ESALAITURIT.FI

Kuvassa rullatelakka jatkoradalla.

• Soveltuu useimmille veneille (noin 3,6-4,9m),
esim. Buster-alumiiniveneet
• Mahdollisuus veneen peräkärrykuljetukseen
• 100% alumiinirunko
• Kippaava takateli
• Kaikki kiinnitysosat ruostumatonta terästä
• Sivurullat säädettäviä
• Keulatuki säädettävä
• Vakiona Goljat 700kg vinssi kitkajarrulla
• Kokonaispaino noin 45kg
• Stoltz polyuretaani köli ja sivurullat, ei jätä jälkiä veneeseen
• Takuu 2 vuotta
• Rullatelakka saatavilla myös jatkoradalla, jatkoradan
pituus 3,6 m. Tarvittaessa rataa voidaan rakentaa myös
pidempänä, jolloin käytetään sähkövinssiä.

Rullatelakka 1350 €
Rullatetelakka jatkoradalla + sivuohjaimet 2550
Rullatelakat myydään kasattuna. Nosta rantaan ja ota käyttöön!

Hinnat sis. 24 % Alv. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

€

TYÖLAUTAT

VESISTÖKULJETUKSIIN

Kevyt, kestävä ja tukeva alumiinirunkoinen työlautta on kätevä kaikenlaiseen kuljettamiseen vesistöissä.
Lautat voidaan varustella toiveittesi mukaan.

KAARI- JA KÄYNTISILLAT
VAKAUTTA YLITYKSIIN

Tyylikkäät alumiinirunkoiset kaarisillat sopivat rannoille laitureiden yhteyteen, pihoihin, puistoihin ja
vastaaviin kohteisiin. Pituus 5m, leveys 1,2m ja 1,8m. Suorat alumiiniset käyntillat jopa 18m asti ilman välitukia.
Valmistamme myös mittatilauksesta – kysy lisää!

VASTUULLINEN VALINTA

A
ALUMIININ LUJA
KÄSITYÖTÄ
SUOMALAISTA

Vaalimme suomalaista ja paikallista käsityötä, sekä panostamme
tuotteidemme laatuun ja pitkäikäisyyteen. Juuri pitkäikäisyyden,
keveyden ja 100 % kierrätettävyyden johdosta alumiini onkin
verrattain ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. Alumiinin
uudelleensulattaminen vaatii vain vähän energiaa, noin 5% siitä energiasta,
mikä tarvittaisiin saman alumiinimäärän valmistamiseen alusta asti.
Materiaalia voidaan käyttää uudelleen lähes loputtomasti.
Alumiini on myös täysin korroosiovapaa.

VINKKEJÄ
LAITURIN VALINTAAN

VARAA ILMAINEN
LAITURIKATSELMUS

• Mieti käyttötarpeesi. Onko laituri uimista varten,
vai käytätkö sitä oleskeluun ja kiinnitätkö siihen
veneen?

Mikäli olet epävarma siitä millaisen laiturin rannallesi
tarvitset, ota yhteyttä ja tilaa ilmainen laiturikatselmus.
Opastamme oikean laiturin valintaan, ja teemme sinulle
hyvän tarjouksen!

• Selvitä tuuliolosuhteet, rannan syvyys ja pohjan
rakenne, selvitä myös jäätilanne talvisin.
• Isojen laiturien asennus kannattaa jättää
ammattilaisten käsiin.

Esa Vahvaselkä
Puh. 050 517 4702

UIMAPORTAAT
TUKEA JA TURVAA
TEHTAANMYYMÄLÄ
Asentajankatu 2, 50600 Mikkeli
Katso aukioloajat www.esalaiturit.fi
tai soita puh. 050 517 4702

info@esalaiturit.fi

ESA-TUOTTEET VALMISTAA MIKKELIN HITSAUSPALVELU

ESA-uimaportaat kestää käytössä.
12m leveä askelma ja loiva nousukulma 20°
helpottavat vedestä nousemista ja antavat
tukea ja turvaa. Ne on myös helppo asentaa
paikoilleen. Askelmäärä tarpeen mukaan.
Voit tilata portaat yhdessä laiturin kanssa
tai erikseen. Kestää myös merivettä.
Toimitus Matkahuollon kautta koko
Suomeen.

2 askelmaa 215 €
3 askelmaa 258 €
4 askelmaa 288 €
5 askelmaa 325 €
6 askelmaa 415 €

Turvalliset
ja helppo
asentaa

