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VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

THERMISOL-ELEMENTIT

KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN

ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa
kantava seinä- ja kattoelementtien toimittaja tuottaa huippulaatua toimitusvarmasti.

KOSTEUS LOITOLLA JA LÄMPÖ SISÄLLÄ

Teknisesti toimivat ja turvalliset ThermiSol-elementit eivät lahoa, vety tai
homehdu. Puhdas ja myrkytön materiaali soveltuu kaikenlaiseen rakentamiseen, missä halutaan pitää lämmin ja kylmä ilma erillään – myös
elintarviketeollisuuden kohteisiin. ThermiSol seinä- ja kattoelementit
täyttävät yhtä lailla korkeat hygieniavaatimukset kuin vaaditut kotimaiset
sertifioinnit.
ThermiSol-elementtien rakenteen ansiosta niiden lämmöneristyskyky on
pysyvä, säilyen vuodesta toiseen. Tavallista tiheämpi EPS-eristekerros ja
pintoihin liimattu teräspelti tekevät elementistä paitsi poikkeuksellisen lujan
myös kosteusteknisesti turvallisen. Umpisoluisen rakenteen ansiosta
elementtiytimen vedenimevyys on olematon. ThermiSol-elementit toimivat
todistetusti myös vaativissa olosuhteissa, kuten kylmä- ja pakastetiloissa.
Elementtien ominaisuudet ja korkea laatu perustuvat jatkuvaan tutkimukseen ja kehitystyöhön. ThermiSolin oma tuotekehitys tekee yhteistyötä
teknillisten yliopistojen ja VTT:n kanssa. ThermiSol-elementti on aina
kokonaistaloudellinen ratkaisu. Keveys, nopea asennus ja erinomainen
eristyskyky säästävät aikaa, energiaa ja huoltokustannuksia. Elementit
säilyttävät ominaisuutensa muuttumattomina koko rakennuksen käyttöiän.

RIVAKASTI TEHTAALTA TYÖMAALLE
Yli 35 vuotta elementtejä valmistanut ThermiSol tarjoaa joustavan ja
osaavan palvelun suomalaiselta tehtaalta. Oman suunnittelun ansiosta
kokonaispalvelu on erittäin kattava, tarviketoimitukset tulevat kerrasta
oikein ja niiden mukana toimitetaan tarvittaessa kotimaiset kivivillaelementit palo-osastoitaviin seiniin. Logistiikka ja toimitusvarmuus ovat
omaa luokkaansa ja ThermiSol kantaa vastuunsa kaupan jälkeenkin.
ThermiSol-elementit sopivat yhtä lailla erityyppisten teollisuus- ja liikerakennusten, urheiluhallien, varastojen ja maatalousrakennusten kuin
saneerauskohteiden ja erityistilojen, kuten kylmä- ja pakastetilojen
rakentamiseen. Runkovaihtoehdoiksi sopivat teräs-, puu- ja betonirungot.
ThermiSol-elementtien asennus on nopeaa ja helppoa kaikissa
olosuhteissa. Seinään tai kattoon syntyy valmis pinta yhdellä asennuksella. Elementtien valmiita pintoja ei tarvitse erikseen käsitellä, ja
kattoelementeissä ulkopuolinen pelti on konesaumattava. Helposti
työstettävät elementit soveltuvat myös monimutkaisiin, näyttäviin
ratkaisuihin ja erilaisiin runkoihin.

YLI 200 REKKAA ELEMENTTEJÄ JA ERISTEITÄ
Sipooseen S-ryhmälle rakennettu, Suomen suurin logistiikkakeskus eristettiin pääosin ThermiSol-elementeillä ja -eristeillä. Lämpöä eristävät väliseinät asensi Oulun Pelti ja Eristys Oy.
– ThermiSolin tuotannossa riittää kapasiteettia ja tuotteet ovat työmaalla jo parissa päivässä. Ihmisille ja
elintarvikkeille turvallisten elementtien lämmöneristävyys on erinomainen myös pakkas- ja viileätiloja
ajatellen, toteaa projektipäällikkö Jarkko Koskela.
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