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Kotimaiset elementtirakenteiset jäte- ja pyöräkatosjärjestelmät
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Laadukasta puurakentamista 30 vuoden kokemuksella
Kortesniemi on vuonna 1985 perustettu eteläpohjalainen perheyritys. Yli 30 vuoden 
kokemuksemme kotimaisesta puurakentamisesta takaa korkean laadun, rehdin ja 
reilun palvelun sekä vahvan toimialaosaamisen.

Arvostamme kotimaisia laatumateriaaleja sekä suomalaista luontoa. Yhdistämme 
perinteisen, ammattitaitoisen rakentamistaidon moderniin ja joustavaan 
suunnitteluun sekä luotettavaan ja tehokkaaseen asennuspalveluun. Käytämme 
aina ensiluokkaista kotimaista puuta, joka kestää Suomen vaihtelevia sääoloja. 

Me lupaamme, että työmme jälki on alusta loppuun asti toiveidesi mukaista, 
laadukasta ja kestävää.

Tarpeidesi mukaiset rakennukset tilaustyönä
Kortesniemen valikoimasta löydät erilaiset hallit, hevostallit, maneesit, 
jätekatokset, pyöräkatokset, varastot ja muut piharakennukset sekä Laavukodat 
ja Laavukeittiöt. Jos valmiista mallistostamme ei tunnu löytyvän juuri tarpeidesi 
mukaista kokonaisuutta, ota meihin yhteyttä. Elementtirakenne ja kattava 
lisävarusteluvalikoimamme mahdollistavat rakennusten suunnittelun ja varustelun 
käyttötarkoituksen mukaan.

“Kaikki tuotteemme 
on valmistettu 
ensiluokkaisesta 
kotimaisesta puusta.”



Rikka-Katos – Kestävää kotimaista laatua
Täysin kotimainen, tukevarakenteinen katos on tilava ja kestävä. Se on 
rakennettu suomalaisiin sääolosuhteisiin, eikä kuumasinkitty teräsrakenteinen 
ovi kulu kovassakaan käytössä. Voit valita katoksen koon, värin sekä 
lisävarusteet pihapiirisi mukaan, ja elementtirakenne mahdollistaa pystytyksen 
nopeasti yhdessä päivässä. 

Katokset eivät vaadi erillistä perustusta, vaan ne voidaan pystyttää suoraan 
asfaltin, betonilaatan tai pihakivetyksen päälle. Jatkossa katoksen huolto on 
vaivatonta.

Toimitamme katoksen mihin tahansa päin Suomea – tarvikepakettina, valmiiksi 
tehtaalla koottuna tai paikan päällä pystytettynä.

Suunnittelusta tilaukseen

Yhteydenottosi jälkeen saat toiveidesi pohjalta laaditun eritellyn tarjouksen sekä 
rakennuksen pohja- ja julkisivuluonnokset. Katosten hinta määräytyy valitun 
elementtijärjestelmän, valmiusasteen ja lisävarustelun mukaan.

Kaikki tämä vakiona 

• Vääntymätön ja halkeilematon jykevä liimapuurunko

• Ammattitaitoinen valmistus teollisesti optimaalisissa olosuhteissa 
laadukkaasta, kotimaisesta hienosahatusta ja ympärihöylätystä 
kuusipuusta.

• Kuumasinkitty, rungon sävyyn maalattu teräsrakenteinen ovi, jossa 
puuverhous

• Valmiiksi kahteen kertaan maalatut pinnat

• Nopea ja helppo pystyttää, korjata ja huoltaa

• Rakennus- ja toimenpidelupakuvat sähköisesti
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Laaja mallistomme sisältää kaikenkokoiset katokset harja- 
ja pulpettikattoisina. Jokainen katos suunnitellaan juuri 
sinun tarpeidesi mukaisesti, täydellisesti pihaympäristöösi 
sopivaksi värejä myöten. Lukot, lintuverkot sekä pieneläin- ja 
palosuojaukset takaavat turvallisuuden, ja tilavien oviaukkojen 
ja käytävien ansiosta katokset ovat helppokulkuisia. 

Asiakasryhmät
• Taloyhtiöt

• Isännöitsijät

• Rakennusliikkeet 

• Kunnat ja kaupungit

• Yritykset ja yhteisöt

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa kortesniemi.com

RIVI-RIKKA

RIKKA 3

RIKKA 5

RIKKA 1

RIKKA 4

RIKKA 5.5

RIKKA 2

RIKKA 4.5

RIKKA 6

Malli

Rivi-Rikka Liukuovilla

Liukuovilla varustettu Rivi-Rikka-katos sopii eristyisesti pitkänomaisiin ja kapeisiin tiloihin. Katoksen leveyttä on mahdollista kasvattaa 
tarvittavan jäteastiamäärän mukaan.

Katoksissa, joiden leveys 3460 mm on 1200 mm leveä ovi päädyssä.

Katoksissa, joiden leveys 3960 mm on 1700 mm leveä pariovi päädyssä.

Ylläolevat säiliöjaot ovat esimerkkejä. Yhden ison säiliön (660 L) tilalle mahtuu kaksi pientä säiliötä (240 L).
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Elementtirakenteinen Rikka-Katosjärjestelmä mahdollistaa vakiomallisten pyöräkatosten 
nopean ja helpon pystytyksen. Polkupyöräkatokset soveltuvat taloyhtiöiden, yritysten 
sekä kuntien ja kaupunkien käyttöön. Värin ja koon lisäksi voit valita myös haluamasi 
lisävarusteet, kuten seinään kiinnitettävät pyörätelineet.

Polkupyöräkatokset
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PYÖRÄKATOS 12RÄÄTÄLÖITY PYÖRÄVARASTO,
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Liimapuurakenteiset Koti-Rikka-katokset on suunniteltu erityisesti 
omakotitalojen ja muiden pienkiinteistöjen jätehuollon tarpeisiin. 
Koti-Rikka 5 -malli soveltuu myös polttopuille, polkupyörille, 
puutarhavälineille ja muuhun pienvarastointiin. Elementtirakenteen 
ansiosta katoksen kokoaminen on helppoa ja vaivatonta. 

Säätöjalalliset mallit voi asentaa asfaltin, betonilaatan tai 
pihakivetyksen päälle. 

Lattialliselle katokselle alustaksi riittää suora, tiivistetty sorapatja.

Koti-Rikka
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Koti-Rikka 1

- Ylläolevat säiliöjaot ovat esimerkkejä. Yhden ison säiliön (660 L) tilalle mahtuu kaksi pientä säiliötä (240 L). 

- Koti-Rikat 1-3 ovat saatavilla harja- ja pulpettikattoisina malleina.

* Koti-Rikka 5 soveltuu esimerkiksi polttopuiden, polkupyörien, jäteastioiden tai puutarhan työkalujen säilytykseen. 

** Poltopuukatokseen mahtuu pinottuna 2,4 m3 polttopuuta. 

Maalarin 
valkoinen

Hiivan 
beige

Keltainen Vihreä Vaalea 
harmaa

Tumman 
harmaa

Punainen Vaalean 
ruskea

Tumman 
ruskea

Koti-Rikka 2

Koti-Rikka 3

Koti-Rikka 4

Koti-Rikka 5 *

Polttopuukatos **

660L 240L
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KOTI-RIKKA 1

KOTI-RIKKA 4

KOTI-RIKKA 2

KOTI-RIKKA 5 POLTTOPUUKATOS

KOTI-RIKKA 3

Vakiomallisto

Vakiovärimme

“Jätekatos 
vastasi hyvin 

odotuksiamme.”

ASIAKASPALAUTE:



Lupakuvat

Selvitä katoksen luvanvaraisuus kuntasi rakennusvalvonnasta. Rakennus- ja toimenpidelupakuvat saatavissa 
toimituksen osalta. Piirustukset sisältävät katoksen julkisivu, pohja- ja leikkauskuvat.

Pintalukkorungot

Metallirunkoisiin oviin saatavissa Abloyn pintalukkorunko 1- tai 2-pesäisenä. 

Sadevesijärjestelmät

Pyöreät sadevesijärjestelmät ulkopuolisilla koukuilla. Pystytettävien katosten yhteydessä sadevesijärjestelmät 
saatavissa asennettuna. Koottujen katosten ja elementtipakettien yhteydessä sadevesijärjestelmät toimitetaan 
osatoimituksena.

Suoja-alavaneroinnit

Sään kestävät suoja-alavanerit seinäelementtien alaosaan saatavana harmaana tai ruskeana. Alavanerit estävät 
lumen tuiskuamista katoksen sisälle sekä pieneläinten pääsyä katokseen. Alavanerit parantavat osaltaan myös 
katoksen paloturvallisuutta.

Lintuverkotukset

Verkotukset estävät haittaeläinten pääsyä katokseen ja parantavat osaltaan myös katoksen paloturvallisuutta. 
Lintuverkkojen materiaalina hitsattu, kuumasinkitty teräslevyverkko. Silmäkoko verkoissa on 30x30 mm lanka 3 
mm. Verkot saatavissa katosten yläosien valoaukkoihin.

Akryllilevytykset

Katosten valoaukkoihin voidaan asentaa 4 mm akryylilevytykset. Jätekatosten valoaukkoihin suosittelemme 
verkotuksia paremman ilmanvaihdon takia. Akryylilevyt soveltuvat paremmin varastokäyttöön.

Lumiesteet

Lumiesteet saatavissa asennettuna pystytettävissä ja kootuissa katoksissa. Elementtitoimituksissa 
osatoimituksena.

Palosuojaukset

Palosuojaukset saatavissa tarvittaessa. Varmista palosuojauksen tarve esim. kuntasi paloviranomaiselta.

Jäteastioiden törmäyssuojat

Jäteastioiden törmäyssuojat saatavissa kahteen riviin seinille kiertämään katoksen ympäri. 

Säleikot / rimoitukset

Säleiköllä saadaan katoksien ulkonäköön persoonallinen ilme keventämällä rakennuksen ulkonäköä. Lisäksi 
säleiköt parantavat ilmanvaihtoa.

Vesikatteet

Kaikissa harja- ja pulpettikattoisissa katoksissa Rikka 2 kokoon asti on vakiovesikatteena huopakatelaatta. Rikka 
3:ssa ja sitä isommissa pulpettikattoisissa katoksissa vakiovesikatteena on 20 mm profiilipeltikate. Muuten 
peltikatteet ovat saatavissa lisähinnasta.

Polkupyörätelineet

Pyöräkatoksiin saatavissa seinään kiinnitettävät polkupyörätelineet. Telineet ovat kuumasinkittyä terästä.

Lisävarusteet
(Ei koske Koti-Rikka -tuotteita)

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa kortesniemi.comTutustu tuotteisiimme osoitteessa kortesniemi.com
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Ryhti-Halli Ryhti-Talli Laavukota 360 °Rikka-Katos Piharakennukset

Petteri Tiipiö 
Tuoteryhmävastaava 

040 141 2923 

petteri.tiipio@kortesniemi.com


