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L
intujen lisääntyvät soidinäänet ja satunnaiset auringon pilkahdukset 
taivaalla kielivät keväästä ja muutoksesta, joka on vääjäämätöntä ja joka 
vie elämää eteenpäin. Meillä Scancercossakin eletään muutosten vuotta, 
edeltävien parin lämmittely vuoden jatkoksi. Puolitoista vuotta sitten ta-

pahtunut osittainen omistajamuutos saa jatkoa ja edessä on siirtyminen koko-
naisuudessaan itävaltalaiseen omistukseen. Kaupan myötä saimme käyttöömme 
erittäin monipuolisen uusien tavarantoimitta jien verkoston. Uusien tuoteryhmien 
esittely ja sisäänajo markkinoille vaativat meiltä paljon uuden oppimista ja aktii-
vista ponnistelua. 

Tuotevalikoiman kasvaessa tarvitsemme myös lisää väkeä erilaisiin työteh-
täviin ja vuoden mittaan saatat nähdä rekry-ilmoituksiamme. Sisäisinä ponnis-
tuksina ovat toimintatapojen kehittäminen (lean) mm. pullonkauloja purkamalla 
asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi sekä laatukäsikirjan koonti alihankintatuotteil-
le. Verkkokaupan osalta haasteeksi osoittautunut integrointi ERP-järjestelmäämme 
yritetään ratkaista tavalla tai toisella. Tässä vain muutamia esimerkkejä. 

Emme kuitenkaan halua muutoksia vain muutoksen vuoksi, vaan ha-
lustamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja pysyäksemme mukana 
kehittyvässä maailmassa. Me Scancercolla haluamme olla mieluummin eturinta-
massa tekemässä muutoksia, kuin seurata muita perässä. Visiommehan on olla 
ensimmäinen valinta, kun ovi- ikkuna- ja talonrakennusteollisuus etsivät ratkaisuja 
tarpeisiinsa. Toivon, että muutoksemme konkretisoituvat tarpeita vastaavien ja 
kilpailukykyisten tuotteiden sekä palveluiden muodossa myös asiakkaillemme.

Muutokset ovat aina valtava haaste koko organisaatiolle, kun tehtäviä ja 
toimintatapoja muutetaan. Osalle muutokset ovat tervetulleita, osa pitäytyisi van-
hassa kynsin hampain. Toivon, että ”vanha koira ei opi uusia temppuja” ei toteudu 
täällä Scancercossa, vaikka henkilöstön keski-ikä onkin karvan päälle 47 vuotta. 
Toisaalta meillä myös rutkasti elämänkokemusta ja työvuosiakin tässä talossa 
yhteensä 199 vuotta, joista ammentaa muutosten tueksi. Saattaa olla, että emme 
pääse parhaaseen lopputulokseen ensimmäisellä kerralla, mutta ainakin päämäärä 
on kirkkaana mielessä.

Kaikki toimintojamme koskeva asiakastyytyväisyyskysely tehdään sään-
nöllisesti, jotta pystymme kehittämään toimintaamme ja korjaamaan tarvittaes-
sa suuntimaa. Edellinen asiakaskysely tehtiin juuri ennen Scanfinnin ja Bioben 
fuusioitumista emoyhtiöönsä. Olemme lähettäneet kaikille asiakkaillemme kutsun 
täyttämään tämän vuoden asiakastyytyväisyyskysely. Kiitokset jo saaduista vas-
tauksista. Pikainen vilkaisu tuloksiin lämmittää mukavasti mieltä. Mikäli missasit 
kyseisen kyselyn, löydät sen tämän lyhytlinkin takaa verkosta: goo.gl/fWV7S5. Voit 
vastata siihen anonyymisti tai nimelläsi.

Jos mielit mieluummin antaa suoraa palautetta kysymyslomakkeen sijaan, 
voit tietenkin myös soittaa minulle tai lähettää palautetta sähköpostitse. Minulle 
on ensiarvoisen tärkeää saada kaunistelematonta palautetta toiminnastamme asi-
akkailtamme, oli se sitten negatiivista tai positiivista. ”Onko sillä niin väliä”-asen-
teella ei kehitetä mitään, koska kaikella on mielestäni väliä. Palautteesi avulla 
voimme kehittyä oikeaan suuntaan asiakkaan parhaaksi.

Toivon, että tämä Helakka-lehti tarjoaa sisällöltään sinua kiinnostavia juttuja.

Aurinkoista alkanutta kevättä!

Ydinlupauksemme yritysasiakkaillemme 
on olla tavarantoimittajakumppani, johon 
voi aina luottaa ja joka toimii yksilöllisesti 
kunkin asiakkaan parhaaksi. Pyrimme 
tuottamaan asiakkaallemme paitsi 
 vastinetta rahoille myös toiminnallista, 
emotionaalista ja symbolista lisäarvoa.

Scancerco kasvussa

Seuraa meitä:  
facebook.com/scancerco

Viime vuosi oli Scancercossa rekry-
toinnin kannalta vilkasta. Myyntitiimi 
sai projektimyyjän alkukeväästä ja 
paria kuukautta myöhemmin mark-
kinointitiimi kasvoi uudella osaajalla. 
Myös logistiikkatiimiä vahvistettiin 
yhdellä henkilöllä. 

Tämän vuoden helmikuussa 
alkoi teknisen myyjän rekrytointi ja 
maaliskuussa palkattiin yksi henkilö 
logis tiikkatiimiin. Tänä vuonnakin 
logistiikkatiimiä on täydennetty lisä-
henkilöllä ja teknisen myyjän rekry-
tointi on parhaillaan loppusuoralla. 

Tapio Juujärvi
toimitusjohtaja
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suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

GEZE kehittää, valmistaa sekä myy uraa uurtavaa  
teknologiaa. Yritys toimittaa ovi-, ikkuna- ja turvalli-
suusympäristöratkaisuita. Tuotteita ovat mm. savun-
poistojärjestelmät ja tuuletusmekanismit.

Lisätiedot:  
Juha Jokinen, 050 569 4200  
juha.jokinen@scancerco.fi

Saksalainen Fuhr valmistaa laadukkaita moni piste luki-
tus ratkaisuja sekä elektronisia, avaimettomia luki tus     jär-
jestelmiä, joiden avaamiseen käytetään sormenjälki- tai 
silmäskannereita, kulkutunnisteita ja numerokoodeja.

Lisätiedot:  
Andres Kokk, +372 506 7965 
andres.kokk@vbh.ee

T 
aloyhtiö vastaa kiinteistön 
kunnossapidosta siltä osin 
kuin se ei kuulu osakkeen-
omistajalle. Osakkaan vastui-

ta voidaan siirtää myös taloyhtiön 
vastuulle.

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 
kertoo, mikä on olettamasääntönä ta-
loyhtiön vastuulla, ja mikä osakkaan. 
Yleissääntönä osakkeenomistajan on 
pidettävä kunnossa osakehuoneiston-
sa sisäosat. Yleinen vastuunjakotau-
lukko erittelee tarkemmin vastuunja-
koa ja pätee normaalista asumisesta, 
kulumisesta ja vanhenemisesta johtu-
viin vikaantumisiin. 

Taloyhtiön kunnossapitovastui-
den yksi keskeisimmistä muutoksista 
koskee ilmanvaihdon suodattimia. 

Koska ilmanvaihtojärjestelmä laittei-
neen on taloyhtiön vastuulla, myös 
ilmanvaihdon suodattimien vaihta-
misesta vastaa jatkossa taloyhtiö, 
jotta järjestelmä pysyy puhtaana ja 
toimivana. 

Aiemmin osakkaan vastuulla ollut 
seinässä tai ikkunarakenteessa ole-
vien korvausilmaventtiilien suodatti-
mien vaihto laiminlyötiin valitettavan 
usein. Seurauksena oli toimimaton 
ilmanvaihtojärjestelmä. Puuttuvat, 
likaiset tai tukkeentunut suodattimet 
heikentävät sisäilman laatua ja siten 
asumisterveyttä ja ovat riski ilmanvaih-
tojärjestelmän toimivuudelle. Poistoil-
maventtiilien ja lattiakaivon puhdis-
tamisesta vastaa yhä asukas, koska 
puhdistus onnistuu ilman työkaluja.

Jotta voimme palvella loppukäyt-
täjiä asumisterveyden ja ilmanvaih-
tojärjestelmän toimivuuden osalta 
aiempaa paremmin, niin meidän ja 
ikkunavalmistajien on tärkeää kertoa 
muutoksesta osakkaille, isännöitsi-
jöille ja taloyhtiöiden hallituksille. 
Yksi erinomainen kanava tälle tiedol-
le olisi talokirjan dokumentti, jossa 
olisi taloyhtiön ja osakkaan huolto-
vastuut käytettyjen lisävarusteiden, 
kuten ilmanvaihtolaitteiden osalta, 
myös järjestelmän ylläpidon näkökul-
masta. 

Ikkunoiden lisävarusteista myös 
aukipitolaite ja sälekaihtimet kuulu-
vat osakkaan huoltovastuulle, sekä 
ovien lisävarusteista mm. ovensulki-
met.

Korvausilmaventtiilien 
suodattimet  
taloyhtiön vastuulle 

Taloyhtiöiden etua valvova Kiinteistöliitto on muuttanut kunnossapitovastuu-taulukkoa 
taloyhtiön ja osakkaan välillä, josta määrätään asunto-osakeyhtiölaissa. Osa osakkaan 
vastuita on siirtynyt taloyhtiön vastuulle.

Uuden teknologian turvallisuustuotteet nyt Scancercolta
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1960-luvulta alkaneesta 
teollisuusrobottien 

kehitystyöstä on kuljettu suurin harp-
pauksin eteenpäin. GM Motorsin, 
vuoden 1969 autonosia valmista-
neesta painevalukoneesta on päästy 
massiiviseen robotiikan ja automaa-
tion käyttöönottoon, jossa tuotteita 
valmistuu liukuhihnatyönä erittäin 
nopeaan tahtiin. 

70-luvulta alkanut sähköisten 
robottien markkinoille tulo yhdistet-
tynä nivelrobottikäsivarsien kehit-
tymiseen on mahdollistanut massa-
tuotannon useimmilla valmistavan 
teollisuuden alalla. Tietokoneohjatut 
teollisuusrobotit käsittelevätkin tätä 
nykyä työkappaleita tai –välinei-
tä kuhunkin käyttötarkoitukseen 
ohjelmoituina koneina, osana koko 
tuotantoprosessia, joka enenevässä 
määrin on täysin automatisoitua.

Suomi on tätä nykyä robottimää-

Robotiikka vaikuttaa  
tuotteisiin ja pakkauksiin

rältään maailman robotisoituneim-
pia teollisuusmaita. Robotiikan ja 
automaation palvelukseen valjas-
tetaan entistä enemmän prosessi-
teollisuuden toimintoja myös ovi-, 
ikkuna- ja talonrakennusteollisuu-
dessa. Osa Suomen ovi- ja ikkuna-
teollisuustuotteiden suurtuottajista 
on jo korvannut valtaosan työstö- ja 
kokoonpanotyön vaiheista automaa-
tiolla ja pienemmät toimijat seuraavat 
vähitellen perässä. 

 

Liikeratojen mestarit 

Robotin toiminta perustuu järjestel-
mällisesti organisoituihin liikeratoi-
hin, joissa robotin käsivarsi suorittaa 
yksilöllistä tehtäväänsä kerta toisensa 
jälkeen. Robotin sähköisten, pneu-
maattisten tai hydraulisten toimi-
laitteiden avulla tuotetut liikkeet 
on ohjelmoitu siten, että teollinen 

tuotanto on nopeaa, täsmällistä 
ja tarkkaa. Tuotannon muuttuessa 
robottien liikkeet voidaan nopeasti 
ohjelmoida uudelleen kohtuullisella 
työpanoksella käsittelemään uutta 
tuotetta tai työvaihetta. Joustava 
automaatio taipuukin nopeasti ja 
monipuolisesti teollisen tuotannon 
muuttuviin tilanteisiin. 

 

Robotiikan kriteerit tuotteelle

Moni asia muuttuu, kun käsityönä 
ja ihmisharkinnalla aiemmin tehty 
työvaihe korvataan robotilla. Robotti 
tottelee ainoastaan siihen ohjelmoi-
tua tietoa. Ohjelmoitu tieto koskee 
paitsi aineiston lähdettä ja loppukoh-
detta, myös prosessia näiden ääripäi-
den välillä. Asennusrobotin kohdalla 
muutos koskee yleensä vähintään 
lähetyspakkausta ja asennettavaa 
tuotetta. 

Robotit ovat osa teollisuuden automaatiota, jossa koneet suorittavat rutiininomaisia  
työsuorituksia vapauttaen ihmiset vaativampiin tehtäviin.
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Robotin rajoittuneet liikeradat ja 
ohjelmoinnin vaatimat täsmälliset 
mitat edellyttävät aiempaa huomat-
tavasti pienempiä toleransseja poi-
mittaville ja asennettaville tuotteille, 
jotta robotti kykenee toimimaan 
ohjelmoidulla tavalla kussakin työ-
vaiheessa. Laatukriteerit robottioh-
jauksella asennettavalle tuotteelle 
ovatkin hyvin erilaiset kuin käsityönä 
asennettavien tuotteiden vastaavat. 
 

Robotin kyvyt rajallisia

Robotin kyky avata tuotepakkaus on 
hyvin rajallinen, joten pakkauksen 
tulee olla suunniteltu robotille eikä 
ihmiselle. Robotin kyky poimia tuote 
pakkauksestaan on riippuvaista esim. 
käytetystä tekniikasta ja sen edistyk-
sellisyydestä sekä tuotteen painosta 
ja sen mitoista. Tällöin esimerkiksi 
käsityökaluilla aiemmin asennettu 
ja hyväksi havaittu komponentti ei 
kelpaakaan robotille, koska mitoitus 
tai muoto ei täsmää ohjelmoidun 
nivelkäden sormiotteen tai muun 
tartuntaosan kanssa yksiin. 

Myös materiaalista johtuva pai-
noero tai laitteen tartuntateho voi 
tuoda haasteita. Jotta robotti kykenisi 
viemään työvaiheet loppuun, tulee 
asennettavan osan integroitua robot-
tikäteen mahdollisimman hyvin, jotta 
osa pysyy paikoillaan käden eri asen-
noissa ja se kestää robotin asennusis-

kut vaurioittamatta lopputuotetta. 
Työn laadun odotetaan myös 

robotilla tehtynä olevan huippuluok-
kaa ja tasalaatuista. Kun asennettava 
komponentti liikkuu ja pyörii osana 
koneprosessia, myös vaatimukset 
esim. sen pintakäsittelykerroksien 
paksuudesta tai määrästä voivat 
kasvaa. Jos tuotteen robottiohjatussa 
asennuksessa tarvitaan lisäksi työs-
töjä, katkaisua, kulmamuutoksia tai 
jotain viimeistelytoimia, nekin tulee 

huomioida jo tuotteen suunnittelussa. 
Esimerkkinä tällaisesta robotiikan 
tuomasta tuotekehitystyöstä on ikku-
nan peitekilpi. Aiemmin silkkipaperiin 
yksittäin käärityt peitekilvet korvat-
tiin kerrospakkauksilla ja robotiikan 
myötä edelleen tarjotinmallilla, jossa 
jokaiselle kilvelle on oma paikkansa 
robotin noudettavaksi. Avoraken-
ne mahdollistaa kilven poimimisen 
riittävällä imulla ja sen kuljettamisen 
rumpuun, josta automaatio poimii 
kilven kerrallaan asennusta varten.

Täsmällisen ja tasalaatuisen tuot-
teen ansiosta robotti löytää oikean 
tuotteen, osaa poimia sen prosessiin 
ja asentaa sen oikein niin, että lop-

putulos täyttää asetetut vaatimukset.
Robotin kyvyt ovat rajallisia. 

Niiden erinomaisuus näkyy ensissi-
jaisesti työtehossa ja työn tasalaa-
tuisuudessa, kunhan kaikki tuotan-
non osa-alueet ovat yhteensopivia. 
Ihmistä tarvitaan edelleen ohjelmoi-
maan robotit ja arvioimaan robotti-
tuotannon vaikutuksia ja vaatimuksia 
asennustyölle ja siinä käytettäville 
komponenteille.

 

Robottituotannon tuotekehitys

Jotta robottiohjattuun tuotantoon 
ja automaatioon siirtyminen sujuisi 
mahdollisimman jouhevasti, vuorovai-
kutus tuotannossa käytettävien tuot-
teiden toimittajien kanssa on erittäin 
tärkeää. Mitä nopeammin automaa-
tiosuunnittelija saa tuotetta koskevat 
kriteerit, sitä paremmin automaatio 
saadaan toimimaan yksiin tuotteiden 
kanssa. Joskus kuitenkin tarvitaan 
tuote- tai pakkausmuutoksia tuotan-
non sujuvuuden maksimoiseksi. 

Mikäli muutoksia tarvitaan, vä-
hen netään automaation tuomia 
tuo tantokipuja aloittamalla tuote-
kehitysprosessi jo varhaisessa 
vaiheessa. Tällöin palapelin palaset 
saadaan yhteensopiviksi jo hyvissä 
ajoin ennen varsinaisen tuotannon 
aloittamista ja säästetään sekä aikaa 
että kustannuksia.

Jutun kuvat ovat Karelia-Ikkunat Oy:n 
täysautomatisoidulta tehtaalta. Lue lisää 
Karelia-Ikkunasta verkkosivultamme 
scancerco.fi/asiakastarinat/

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

ROBOTTIOHJAUS  
MUUTTAA TUOTTEEN  
LAATUKRITEEREITÄ.
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 T 
uotesuunnittelu, tuotteiden 
jatkokehitys ja testaus ovat 
aina olleet Scancercolle (aik. 
Biobe ja Scanfinn) tärkeä lii-

ketoiminnan osa-alue. Tuotekehitys-
tiimi rakentuu kulloinkin tarvittavan 
osaamisen perusteella. Oma suun-
nittelutiimi ja vahva tuotetekninen 
suunnitteluosaaminen yhdistettynä 
ymmärrykseen talonrakennus- ja 
puusepänteollisuuden tuotantopro-
sesseista mahdollistavat niin asiakas-
räätälöityjen tuotteiden suunnittelun 
kuin omien tuotemerkkien valikoi-
man laajentamisen. 

Hyvät verkostot ja suhteet 
asiakkaisiin
Aktiivinen vuorovaikutus asiakkaiden 
kanssa tuottaa kotimaan ja lähialuei-
den markkinoille tuotteita, jotka 
vastaavat kysyntää ja tarpeita. Hyvät 
tavarantoimittajakontaktit ja laajat val-
mistajaverkostot auttavat myös valmis-
tajan löytämisessä. Tuotekehityksessä 
käytetään SolidWorks 3D CAD-ohjel-
mistoa, josta Scancercon oma tuote-
suunnittelija, Timo Rauhala tuottaa 
kaikki tarvittavat tekniset piirrokset 
myös tuotteen valmistusta varten. 

Tuotekehitysprosessi tuotteen 
suunnittelusta testaamiseen ja edel-
leen tuotantoon onnistuu koko-
naisuudessaan Scancercon kautta. 
Omien tuotteiden ohella Scancercos-
sa suunnitellaan tuotteita yhteistyös-

Tuotesuunnittelu, -kehitys ja -testaus 
osana liiketoimintaa

sä teollisuusasiakkaiden, arkkitehtien 
ja muiden suunnittelijoiden kanssa. 

Oma tuotetestaus 
Tuotekehitys alkaa yleensä joko asi-
akkaan tarpeesta tai havaitusta tuo-
tepuutteesta markkinoilla. Tarve voi 
koskea olemassa olevan tuotteen jat-
kokehittämistä tai kokonaan uuden 
tuotteen luomista. 3D-havainneku-
vien ohella käytössämme on myös 
3D-tulostin, joilla tuotekehityksen 
prototyyppejä ja piensarjoja voidaan 
tulostaa ennen ensimmäistä 0-sarjan 
tuote-erän tuotantoa.

Oma testauslaboratorio palvelee 
tuotelaatuun liittyvissä asioissa. Tuo-
tetestaus liittyy olennaisena osana 

sekä tuotekehitykseen että saapuvien 
tuote-erien pistokokeisiin. Teemme 
mm. venttiilien ilmamäärämittauksia, 
ikkunoiden tiiviysmittauksia, saran-
oiden kuormitustestejä sekä helojen 
suolasumu- ja käyttösyklitestejä. 
Omien tuotteiden lisäksi testausta 
tehdään myös asiakkaiden tuotteil-
le. Autamme asiakkaitamme myös 
tuotannon tehostamiseen tähtäävissä 
tuote- ja pakkausasioissa. Tuotteiden 
tulotarkastuksia ja suolasumutestejä 
Scancercolla hoitaa Sami Jeffremof ja 
3D-tulostuksia hoitaa Petteri Paavela. 

Lisätiedot:  
Tapio Juujärvi, 040 5077 148  
tapio.juujarvi@scancerco.fi

Jousellinen SGI1921ZN-ikkuna-
lukko on esimerkki kehitetystä 
tuotteesta. Uudistuneessa lukossa 
on täsmällinen teljen asentopaikka 
asennusvaiheessa ja se mahdol-
listaa suuremman työstötolerans-
sin. Tuotteeseen lisätty jousi pitää 
lukkoteljen sisällä lukon aukiasen-
nossa. Sisällä pysyvä lukkokieli ei 
myöskään kolhi karmeja. Jousellista 
ikkunalukkoa valmistetaan sinisin-
kittynä ja se on läpäissyt 96 tunnin 
suolatestin. Varastoitaviin tuot-

Suolasumukoneella 
testataan korroosion-
kestävyyttä.

teisiin kuuluva ikkunalukko sopii 
erinomaisesti täysalumiinisiin ulko-
puitteisiin ja puisiin sisäpuitteisiin. 
Tuote on hyödyllisyysmallisuojattu.

Lisätiedot:  
Juha Jokinen, 050 569 4200  
juha.@scancerco.fi

Mallisuojattu jousellinen ikkunalukko

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green
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PAINIKKEET

HOPPE RESISTA valikoima kasvaa 
litteäkilpisten uutuusväreillä mustalla 
ja luonnollisella messingillä. Trendik-
käät värit saa ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuihin Amster-
dam-painikkeisiin. Väliovenpainik-
keet ovat pohjoismaisiin lukkorun-
koihin yhteensopivat.

Resista on HOPPEn myöntämä 
10-vuoden takuu painikkeen pinnalle. 
Pinta on valmistettu erittäin kulutuk-
sen kestäväksi. Kaikki Resista®-mer-
kityt tuotteet ovat jatkuvan laadun-
valvonnan alaisia ja täyttävät SFS-EN 
1670 -standardissa korroosionkestolle 
asetetut uudet vaatimukset.

Litteäkilpisten uutuusvärit Amsterdam-painikkeen skandiversioon

300KL-painike korvautuu 350KL-painikkeella alkukesästä ja 
tämä muutos koskee kaikkia 300KL-tuotteita.

H
OPPE 350KL -parvekeoven 
 painike on molemmista päis-
tään 4,5 mm pidempi kuin 
edellinen 300KL-mallin kilpi.    

Uudessa kilvessä ruuvien keskikohta 
on samassa linjassa pintakilven kaa-
ren aloituspisteen kanssa.  

Pidempään kilpeen on mahdol-
lista saada lisävarusteena myytävä 
RE19-pysäytyselementti. Asento-
pysäytin sijaitsee painikkeen karan 
ympärillä ja se parantaa entises-
tään painikkeen käyttöä, ollessaan 

käännettäessä jämäkämpi. Painiket-
ta käännettäessä se naksahtaa 90o 
välein. Muilta osin 350KL-painike 
vastaa edellistä mallia. Artikkelinu-
merot 350KL- tuotteisiin ovat valmii-
na tilattaviksi.

 
Lisätiedot:  
mika.elmeranta@scancerco.fi

 Tôkyô 300KL- (vas.) ja 350KL-malli 
F1-värissä.

Parveke- ja terassiovien  
uudistetut painikkeet 

Uutuusvärit F78-1-R luonnollinen messinki ja F96-1-R musta Amsterdam-välioven 
painikkeissa.

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

4,5 mm

4,5 mm
suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green
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Energiatehokas kattoikkuna

RotoQ-kattoikkuna on erittäin 
energiatehokas, niin lasituksen kuin 
ikkunan runko- ja karmirakenteen 
ansiosta. Ikkunoita saa sekä 2- tai 
3-kerroslasituksella. Parhaimmalla 

PVC on huoleton vaihtoehto 
ovien ja ikkunoiden ma-

teriaaliksi, sillä ne ovat käytännössä 
huoltovapaat ja kestävät aikaa erit-
täin hyvin. PCV sopii mainiosti myös 
kattoikkunoihin.

Saksalainen Roto valmistaa kor-
kealaatuisia kattoikkunoita, joista 
RotoQ on keskisaranoinnilla varustet-
tu ikkuna. Se on tarkoitettu 15–90° 
kattokaltevuuksille. Mallia saa myös 
täysautomatisoituna RotoQ Tronic-
versiona. 

Roto myöntää 15 vuo den toimi-
vuustakuun RotoQ:n lasille, saranoille 
sekä PVC- ja puukehyksille.

Huoltovapaat RotoQ PVC -ikkunat

lasituksella ikkunan lämmöneritysar-
vo Uw=0,77 Wm2/K. Kattoikkunassa 
on vakiona puitteen ja karmin väliin 
integroitu eriste sekä sisäpuolen 
höyrynsulkunauha, joka liitetään 
katon höyrynsulkuun. Suomen sää-
oloihin suosittelemme karmieristeellä 

Lasitusmalli Standard (2S) Comfort (3C) Premium (3P)

Lasi paketti 2-lasinen, 4/16/4 
turvalasi + tasolasi

3-lasinen, 4/12/4/12/2x3 
2 x turvalasi + laminoitu 
turvalasi

3-lasinen, 4/12/4/12/2x3 
2 x turvalasi + laminoitu 
turvalasi

Välitila Argon Argon Krypton

Lasin 
eristävyys, 
Ug-arvo

1,0 W/m2K 0,7 W/m2K 0,5 W/m2K

Ikkunan 
eristävyys, 
Uw-arvo

1,2 W/m2K 1,0 W/m2K 0,77 W/m2K

RotoQ-kattoikkunoiden lämpöarvot

KATTOIKKUNAT

Energiatehokas RotoQ- 
kattoikkuna on saanut 
puurunkoisen rinnalle 
huoltovapaan PVC:n.
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Lev. 55 66 78 94 114 134

Kork. mm 550 660 780 940 1140 1340

78 780 l

98 980 l l l

118 1180 l* l l l

140 1400 l l l

160 1600 l

*vain saneerausmallissa

Saatavilla olevat koot

RotoQ  
– mainio saneerausikkuna

RotoQ soveltuu myös sanee-
rauskohteisiin, sillä sen mitoitus 
on yhtenäinen esim. VELUX- 
kattoikkunoiden kanssa.

VELUX-ikkunat 2000 alkaen 
• RotoQ-4 Standard ja  

RotoQ-4 Plus 

VELUX-ikkunat 2000 saakka 
• RotoQ-4 Standard +  

pellitys V20

Lisävarusteet

Roto-kattoikkunoihin on valit-
tavissa useita erilaisia lisävarus-
teita, kuten sisä- ja ulkopuoliset 
varjostustuotteet, hyönteis-
verkot sekä pielikehykset.

(WD) varustettua RotoQ-ikkunaa 
ilman venttiiliä (P5) kolminkertaisella 
lasituksella, vaikka kattoikkunaa saa 
myös ilman eristekehystä.

Työkaluton asennus

Ikkunassa on valmiiksi esisäädetty 
asennuskulma. Ikkunan mukana tule-
vat myös patentoidut asennusapupa-
lat, jotka suojaavat tuotetta asen-
nuksessa. Asennus on työkaluton ja 
nopea ikkunoissa olevan teknologian 
ansiosta. RotoQ varmistaa ikkunan 

komponenttien oikean ja onnistu-
neen asentumisen klik-äänimerkillä. 
Ikkuna on asennettu ja käyttökun-
nossa painiketta myöten 12 pikalii-
toksen jälkeen.

PVC-ikkunoita voi huoletta pyyh-
kiä kostealla liinalla, eikä ikkuna silti 
turpoa tai muuta muotoaan kosteu-
den vaikutuksesta.     E. Andersson

Lisätiedot:
Erika Andersson, 040 40 0415 074  

erika.andersson@scancerco.fi

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green
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Lamilux Skylight F100 -tasakaton 
ikkunoilla lisää päivänvaloa tiloihin

 Lamilux Skylight F100 -kattoikkunoiden profiileina 
ovat pyöreä- ja neliskulmainen malli. 
Kattoikkunoilla saadaan runsaasti luonnonvaloa  
sisätiloihin.

TASAKATON IKKUNAT

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

L
amilux on yksi Euroopan vakiin-
tuneimmista ja kokeneimmista 
päivänvalojärjestelmien valmis-
tajista. Lamiluxilla on laaja 

valikoima tasakattoikkunoita eri 
käyttökohteisiin. Lami lux CI-järjes-
telmä (CI=customi zed intelligence) 
tar joaa monipuoliset ja räätälöitävät 
päivänvalo järjestelmäratkaisut tasa-
katoille.

Skylight F100 vakuuttaa 
lämmöneristävyydellään
Lamilux Skylight F100 -kattoikkunois-
sa lasit ovat kaksinkertaisina tai 
 kol min kertaisina. Lasi on ulkopuolel-
la karkaistua turvalasia (TSG) ja sisä-
puolella laminoitua turvalasia (LSG), 
joka voidaan varustaa kirkkaalla tai 

mattakalvolla. Ug-arvot ovat näissä 
kalvoissa 1,1–0,7 W/m²K.

Ikkunan rakenteen Uw-arvo on 
1,3–1,0 W/m²K riippuen käytettäväs-
tä lasista (standardin EN ISO 10077-1 
mukaan vertailuelementille, jonka 
mitat ovat 120 cm x 120 cm).

Skylight F100 -kattoikkunoissa on 
lämpöeristetty, tiivistämätön GRP- 
jalusta, jonka korkeudet ovat 15, 30, 
40 tai 50 cm, U-arvot 0,5–0,9 W/
m²K ominaisuuksista riippuen.

Testattu tiiveys

Kattoikkunoiden kaksinkertainen 
tiivistysjärjestelmä takaa erinomaisen 
tiiviyden, suorituskykyluokan ollessa 
4. Ikkunoiden tiiveys on testattu 
EN 12207-standardin mukaisesti ja 

vesitiiviys on testettu suurilla tuulen 
nopeuksilla (sateiden läpäisemättö-
myys EN 12208, luokka E1500).

Laadukas asennus turvaa 
kattovuodoilta
Koska katto on alttiina koville sää-
rasituksille ja katon läpiviennit ovat 
vuotoriskille alttiit rakenteet, on 
oikea asennustapa erittäin tärkeää. 
Kattoikkunoiden asennuksessa on 
suositeltavaa käyttää aina osaavaa 
kattoalan ammattilaista.
    E. Andersson

Lisätiedot: 
Erika Andersson, 040 0415 074 
erika.andersson@scancerco.fi

Kattoikkunoita käytetään lisääntyvissä määrin luonnonvalon tuojina, ilmanvaihtokanavina 
sekä turvatuotteina, esim. kauppa keskuksissa, halleissa sekä arvo- ja asuinrakennuksissa. 
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Roto Patio Inowa      
puu-alumiini oville

LIUKUOVET

ROTO PATIO INOWA -heloitus-
järjestelmä on herättänyt paljon 
kiinnostusta sen innovatiivisen 
sul keutumisratkaisunsa ansiosta. 
He loitusjärjestelmä on tarkoitettu 
liukuoville ja ikkunoille, joissa liukuva 
yksikkö on joko sisä- tai ulkopuolella. 

Ensin massiivipuurungolle kehi-
tetty järjestelmä taipuu nyt myös 
puu-alumiinioviin ja -ikkunoihin.

Siihen löytyy valmiina Gutmanin 
alumiinijärjestelmä sekä Deventerin 
viisi erilaista tiivistysratkaisua. 

J. Jokinen

 

Lisätiedot: 
Juha Jokinen, 050 569 4200,  
juha.jokinen@scancerco.fi

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

Ympäristöystävälliset SIGA-teipit ja  
Renner-pintakäsittelyaineet

RENNER ITALIAN tekno kemian 
tuoteperheellä on erittäin laaja ja 
monipuolinen valikoima maa-
leja ja lakkoja. Niitä testataan 
äärioloissa ympäri maailmaa mm. 
suolan, tuulen, ja kuumuuden 
rasituksilta. Rennerin tuotekehi-
tyksen ytimessä ovat kestävyys, 
ympäristöystävällisyys, myrkyttö-
myys ja päästöttömyys.

Lisätiedot:  
Andres Kokk, +372 506 7965 
andres.kokk@vbh.ee

SVEITSILÄINEN SIGA valmistaa 
korkealaatuiset tiivisteipit raken-
nusliitosten tiivistämiseen sekä 
sisä- että ulkotiloissa. Ympäris-
töystävällisten teippien liimoissa 
ei ole käytetty liuottimia, haihtu-
via orgaanisia yhdisteitä, korkeas-
sa lämpötilassa kiehuvia aineita, 
pehmittimiä, klooria tai formal-
dehydia. Teippien käyttö- ja va-
rastointiaika on erittäin pitkä.

Lisätiedot: 
Kim Konnos, 040 5619 508 
kim.konnos@scancerco.fi

ALUSKATTEET

Hengittävä aluskate - Permo Easy / Permo Easy SK2

KLÖBER PERMO EASY / PERMO 
EASY SK2 on kevyt ja vesihöyryä 
läpäisevä aluskate, joka antaa kat-
torakenteen hengittää ja se sovel-
tuu kaikille harjakatoille. Se myös 
minimoi ilmavuotoja tiivissaumaisissa 
kateratkaisuissa. Aluskate täyttää 
tiukimmatkin ZVDH:n laatuvaatimuk-
set Saksassa (UDB-B/USB-A) ja tuote 
on CE-sertifioitu eristetyille ja eristä-
mättömille katoille.

Permo Easy SK2:ssa on molemmin 
puolinen liimapinta katteen reunas-
sa, jolla saadaan vahva ja ilmatiivis, 
energiahukkaa minimoiva kaksinker-
tainen liimasauma jatkoskohdissa.

Asennus on helppoa myös pölyi-
sissä ja kosteissa olosuhteissa, sillä 
kummassakin liimapinnassa on oma 
suojapaperi. Asennus suunnittelijan 
ja valmistajan ohjeen mukaan.
     E. Andersson

 

Lisätiedot:
Erika Andersson, 040 0415 074 
erika.andersson@scancerco.fi

Materiaali Vahva, laminoitu 3-kerrosrakenne, jossa ulko-
kerrokset polypropyleeniä ja sisäkerros huokoista 
polyetyleeniä

Pakkauskoko 1,5 m x 50 m rulla (75 m2)

Lämmönkestävyys -40oC – +80oC

UV-kestävyys1  
EN 13859-1

4 kk (1Keski-Euroopan tavanomainen sää)

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green



Helakka 1/2019 | Scancerco Oy12

B
iobe AS on 1947 perustet-
tu norjalainen yritys, jonka 
toimistot ja tuotantolaitokset 
sijaitsevat Fredrikstadissa,  

100 kilometriä Oslosta etelään.  
Yritys työllistää noin 40 työntekijää.

Biobe AS kehittää ja valmistaa 
tuotteita lämpömuovautuvista ja 
lämpökovettuvista materiaaleista. 
Yritys on tunnettu innovatiivisista ja 
korkealaatuisista tuoteratkaisuistaan. 
Se on yksi Norjan monipuolisimmista 

Scancercon yhteistyö Biobe AS:n kanssa
Bioben korvaus ilmaventtiileitä valmistetaan Norjassa Biobe AS:ssa, jonka yhteistyökumppanina 
Scancerco on ollut lähes 30 vuoden ajan.

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

YRITYSESITTELY

muovituotteiden valmistajista. Biobe 
AS valmistaa mm. huonekalukiinnik-
keitä, säiliökansia, seinä- ja ikkuna-
venttiileitä sekä paloturvakaappeja. 
Muoviteollisuuden asiantuntemuk-
sensa ansiosta, Biobe toimii vahvasti 
asiakkaidensa tuotekehitysprojekteis-
sa sopimusvalmistajana. 

Scancerco on tehnyt vuodes-
ta 1990 alkaen tiivistä yhteistyötä 
alihankintana valmistettujen tuot-
teiden osalta Biobe AS:n kanssa. 

Scancercon venttiilivalikoimassa ovat 
Biobe AS:n omat venttiililt, VS, Junior 
ja Comfortline sekä Scancercon ke-
hittämät venttiilit Duo, ThermoVent, 
ThermoPlus ja ThermoMax, joita 
Biobe AS on valmistanut yksinoikeu-
della Scancercolle. 

Kaikkien tuotteiden materiaalit 
ovat erittäin kestäviä ja laadukkaita. 
Venttiileiden suoritusarvot testataan 
sekä Scancercon että tutkimuslaitok-
sen toimesta.     K. Konnos

 Biobe AS:n 
tuotantotyökalu-
jen kestävyys tes-
tataan jo ennen 
niiden valmista-
mista.

 Tehtaan tuo-
tanto on pitkälti 
automa tisoitua.

Biobe AS:n toimisto  
ja tuotantolaitos  
Fredrikstadissa. 


