
Jalotakan teräshormit

Tuoteluettelo 2010-2011



25



Aluskatteen tiiviste 

CE-merkintä

Jaksopituudet 1200, 1000, 
800, 600, 500, 300 mm.

Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä 
takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden.

Savupiipun eristetyn osan kokonaispituus voi olla 
2-15 metriä. Suomen rakennusmäärayskokoelma (E3) 
antaa ohjeet piipun suojaetäisyyksistä ja vähimmäis-
korkeudesta katolla.

EN 1856-1 : 2003 / A1 : 2006 
T600 - N1 - D - Vm  L50100 - G70
Lämpöluokka takaa hormin kestävyyden vielä 
600 asteessakin. Suojaetäisyys palaviin rakenteisiin 
pitää olla 70 mm. Hormi on tarkoitettu kuiville 
käyttöolosuhteille.





Ruostumaton savuputki
1 mm seinämävahvuus

Ruostumattoman savuputken ainevahvuus on 1 millimetri. 
Sinkitty ulkokuori on 0,6 millimetrin teräslevyä. 60 millimetriä 
paksun vuorivillaeristyksen tilavuuspaino on vähintään 
100kg/kuutiometri. Asennuksessa on noudatettava ohjeita ja 
määräyksiä. Myös ulkopuoliset olosuhteet ja tulisijan tai kattilan 
rakenne on otettava huomioon.

ruostumattomasta



Liitosaukko, liitoskorkeus ja 
liitoksen pituus voidaan 
tehdä myös muihin 
mittoihin. Mikäli 
liitoskappaleesen tarvitaan 
nuohousluukku, se on 
vakiona vastapäätä liitosta, 
mutta se voidaan tehdä 
myös sivulle.

Ulkokuoren perusmateriaali 
on sinkitty teräs, joka 
voidaan maalata moniin eri 
väreihin.
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Pituus vakiona 1200 mm, 
saatavana myös muita 
pituuksia.

Jaksopituudet 300, 500, 
600, 800, 1000, 1200 mm.
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S2 / H4    1000 / 2680  30o

Jaksopituudet 300, 500, 600, 
800, 1000, 1200 mm.
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Vesikaton juuripellityssarja

Jalotakan laadukkaat ja tiiviit teräshormin pellityssarjat ovat valmistettu 
JT-teräshormien kaikille eri koille. Ne käyvät kaikille kattokaltevuuksille 
ja jokaiselle eri katemateriaalille ja -värille löytyy omansa. Juuripellitys-
sarjoissa on huomioitu rakenteiden painumat, jolloin pellitys laskeutuu 
rakennuksen mukana, eikä esimerkiksi vahingoita kattorakennelmia. 
Pellityssarjan mukana tulevilla asennusohjeilla on asennus nopeaa ja 
vaivatonta. Jalotakan teräshormituoteperheestä löytyy myös hormien 
aluskatteen läpiviennit.

JT-teräshormin pellityssarja
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Perusosa 2

Jatkosaumaus-
ylempi pelti 
alemman päälle

Perusosa 1

Tiivistys 
harjalla

Välijatke Max. 1200
(kappalemäärä 
tapauskohtaisesti)
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Jalotakka valmistaa juuripellityssarjoja myös useiden eri valmistajien harkko-
hormeille sekä tandemhormeille. Juuripellityssarjat sopivat myös teräshormeille. 
Ne käyvät kaikille kattokaltevuuksille ja jokaiselle eri katemateriaalille ja -värille 
löytyy omansa. Harkkohormien pellityssarjassa on säätyvä yläosa (800-1500 mm), 
joka helpottaa sen asentamista eri muurauspituuksille. Niissä on myös 
huomioitu rakenteiden painaumat, jolloin pellitys laskeutuu rakennuksen 
mukana, eikä esimerkiksi vahingoita kattorakennelmia. Pellityssarjan mukana 
tulevilla asennusohjeilla on asennus nopeaa ja vaivatonta. Jalotakan hormi-
tuoteperheestä löytyy myös hormien aluskatteen läpiviennit. Pellityssarjan 
ulkonäössä kunnioitetaan vanhojen savupiippujen ulkonäköperinteitä.

Perinnepellityssarja



Vesikaton juuripellityssarja

Yleisimmät 
kattovärit

RR-33 Musta
RR-23 Tumman harmaa
RR-750 Tiilen punainen
RR-29 Tupapunainen
RR-32 Tumman ruskea
RR-11 Havun vihreä

Jalotakka valmistaa juuripellityssarjoja myös useiden 
eri valmistajien harkkohormeille sekä tandemhormeille. 
Juuripellityssarjat sopivat myös teräshormeille. Ne käyvät 
kaikille kattokaltevuuksille ja jokaiselle eri katemateriaalille 
ja -värille löytyy omansa. Harkkohormien pellityssarjassa on 
säätyvä yläosa (800-1500 mm), joka helpottaa sen asentamista 
eri muurauspituuksille. Niissä on myös huomioitu rakenteiden 
painaumat, jolloin pellitys laskeutuu rakennuksen mukana, 
eikä esimerkiksi vahingoita kattorakennelmia. Pellityssarjan 
mukana tulevilla asennusohjeilla on asennus nopeaa ja 
vaivatonta. Jalotakan hormituoteperheestä löytyy myös 
hormien aluskatteen läpiviennit.
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Peruspellityssarja



Kouvolan toimipiste
Tommolankatu 7, 45130 
Kouvola
puh.  010 2394 785  
faksi  (05) 235 3342

010 2394 770

Lahden toimipiste
Launeenkatu 70, 15610 Lahti
puh.  010 2394 780  


