
3 x 5 m 15 m2 620 g/m2

• Kotimainen Avainlippu-tuote
• Kestävä ja pitkäikäinen
• Uusiokäytettävä, kulutusta 
   kestävä Suomi-Pressu 
   säilyttää jälleenmyyntiarvonsa

SCANTARP SUOMI-PRESSU
Valmistettu sitkeästä termoplastisesta 
PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex 
polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2.

KÄYTTÖKOHTEITA
• Rakentaminen
• Ajoneuvojen suojaus
• Veneily
• Peräkärryt 
• Kuormaus
• Puutavaran suojaus
• Puutarha

KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN 
KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA.

Oy Scantarp Ab, Lukkosalmentie 4, 70420 Kuopio
017 288 1188   |   www.scantarp.fi

Valmistaja:

TUOTETIEDOT:
• UV- ja homesuojaus
• Kantatut reunavahvikkeet ja 
   purjerenkaat  kaikilla neljällä sivulla
• Kestävä pohjakangas: vetolujuus 
   2400/2300 N/5 cm
• Säänkestävä: käyttölämpötila 
   -35 °C – +70 °C
• Paino: 620 g/m2

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. 
Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja tarvittaessa.

SUOMI
PRESSU



SUOMI
PRESSU

Tuote sisältää vain REACH-hyväksyttyjä raaka-aineita 
(ei sisällä SVHC substances of very high concern -listalla olevia aineita).

PESU- JA HOITO-OHJE
•  Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta 

(älä käytä liuottimia). Annostus ja käyttö puhdistusaineen 
valmistajan ohjeiden mukaan.

•  Älä käytä kuumaa vettä, lämpötila enintään + 40° C.
•  Vältä voimakasta mekaanista hankausta.
•  Huuhtele hyvin pesun jälkeen.
•  Kuivaa ennen pakkaamista tai varastointia.
•  Käyttäessäsi painepesuria noudata laitevalmistajan käyttöohjeita.
•  HUOM! Säännöllinen puhdistaminen pidentää materiaalin käyttöikää.

AMMATTITASON LAATUA 
YKSITYISKÄYTTÖÖN

Oy Scantarp Ab jatkaa Turo Oy:n jo 1950 luvulla aloittamaa 
PVC-päällysteisten kankaiden valmistusta. Tarjoamme 
parhaat suojausratkaisut pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. 
Vuosikymmenten tuotekehityksen ansiosta olemme tänään 
Pohjois-Euroopan johtava suojausratkaisujen toimittaja.

Kuopiolainen Oy Scantarp Ab on erikoistunut termoplastisilla 
materiaaleilla päällystettyjen suojausratkaisujen valmistuk-
seen. Valmistamme teollisuushallien katteita, peitteitä ja 
erikoistuotteita vaativaan käyttöön. Asiakkaitamme ovat 
kotimaiset puolustus- ja turvallisuusalan toimijat sekä 
mm. suoja- ja kuormapeitteitä sekä PVC-halleja valmistavat 
suojausalan yritykset.

Valmistamme kuluttajille suunnatut Scantarp Suomi-Pressut 
samalla tinkimättömällä ammattitaidolla kuin äärimmäisiin 
olosuhteisiin ammattikäyttöön toteuttamamme suoja- ja 
peiteratkaisut.

Oy Scantarp Ab, Lukkosalmentie 4, 70420 Kuopio
017 288 1188   |   www.scantarp.fi

Valmistaja:

VARASTOINTI
• Varastoi puhtaana ja kuivana.
• Taittele ja kääri rullalle.

KORJAUSOHJE
Vaurioituneen Suomi-Pressun voit paikata 
PVC-liimalla ja pressun palalla.



4 x 6 m 24 m2 620 g/m2

• Kotimainen Avainlippu-tuote
• Kestävä ja pitkäikäinen
• Uusiokäytettävä, kulutusta 
   kestävä Suomi-Pressu 
   säilyttää jälleenmyyntiarvonsa

SCANTARP SUOMI-PRESSU
Valmistettu sitkeästä termoplastisesta 
PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex 
polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2.

KÄYTTÖKOHTEITA
• Rakentaminen
• Ajoneuvojen suojaus
• Veneily
• Peräkärryt 
• Kuormaus
• Puutavaran suojaus
• Puutarha

KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN 
KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA.

Oy Scantarp Ab, Lukkosalmentie 4, 70420 Kuopio
017 288 1188   |   www.scantarp.fi

Valmistaja:

TUOTETIEDOT:
• UV- ja homesuojaus
• Kantatut reunavahvikkeet ja 
   purjerenkaat  kaikilla neljällä sivulla
• Kestävä pohjakangas: vetolujuus 
   2400/2300 N/5 cm
• Säänkestävä: käyttölämpötila 
   -35 °C – +70 °C
• Paino: 620 g/m2

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. 
Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja tarvittaessa.

SUOMI
PRESSU



SUOMI
PRESSU

Tuote sisältää vain REACH-hyväksyttyjä raaka-aineita 
(ei sisällä SVHC substances of very high concern -listalla olevia aineita).

PESU- JA HOITO-OHJE
•  Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta 

(älä käytä liuottimia). Annostus ja käyttö puhdistusaineen 
valmistajan ohjeiden mukaan.

•  Älä käytä kuumaa vettä, lämpötila enintään + 40° C.
•  Vältä voimakasta mekaanista hankausta.
•  Huuhtele hyvin pesun jälkeen.
•  Kuivaa ennen pakkaamista tai varastointia.
•  Käyttäessäsi painepesuria noudata laitevalmistajan käyttöohjeita.
•  HUOM! Säännöllinen puhdistaminen pidentää materiaalin käyttöikää.

AMMATTITASON LAATUA 
YKSITYISKÄYTTÖÖN

Oy Scantarp Ab jatkaa Turo Oy:n jo 1950 luvulla aloittamaa 
PVC-päällysteisten kankaiden valmistusta. Tarjoamme 
parhaat suojausratkaisut pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. 
Vuosikymmenten tuotekehityksen ansiosta olemme tänään 
Pohjois-Euroopan johtava suojausratkaisujen toimittaja.

Kuopiolainen Oy Scantarp Ab on erikoistunut termoplastisilla 
materiaaleilla päällystettyjen suojausratkaisujen valmistuk-
seen. Valmistamme teollisuushallien katteita, peitteitä ja 
erikoistuotteita vaativaan käyttöön. Asiakkaitamme ovat 
kotimaiset puolustus- ja turvallisuusalan toimijat sekä 
mm. suoja- ja kuormapeitteitä sekä PVC-halleja valmistavat 
suojausalan yritykset.

Valmistamme kuluttajille suunnatut Scantarp Suomi-Pressut 
samalla tinkimättömällä ammattitaidolla kuin äärimmäisiin 
olosuhteisiin ammattikäyttöön toteuttamamme suoja- ja 
peiteratkaisut.

Oy Scantarp Ab, Lukkosalmentie 4, 70420 Kuopio
017 288 1188   |   www.scantarp.fi

Valmistaja:

VARASTOINTI
• Varastoi puhtaana ja kuivana.
• Taittele ja kääri rullalle.

KORJAUSOHJE
Vaurioituneen Suomi-Pressun voit paikata 
PVC-liimalla ja pressun palalla.



6 x 8 m 48 m2 620 g/m2

• Kotimainen Avainlippu-tuote
• Kestävä ja pitkäikäinen
• Uusiokäytettävä, kulutusta 
   kestävä Suomi-Pressu 
   säilyttää jälleenmyyntiarvonsa

SCANTARP SUOMI-PRESSU
Valmistettu sitkeästä termoplastisesta 
PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex 
polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2.

KÄYTTÖKOHTEITA
• Rakentaminen
• Ajoneuvojen suojaus
• Veneily
• Peräkärryt 
• Kuormaus
• Puutavaran suojaus
• Puutarha

KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN 
KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA.

Oy Scantarp Ab, Lukkosalmentie 4, 70420 Kuopio
017 288 1188   |   www.scantarp.fi

Valmistaja:

TUOTETIEDOT:
• UV- ja homesuojaus
• Kantatut reunavahvikkeet ja 
   purjerenkaat  kaikilla neljällä sivulla
• Kestävä pohjakangas: vetolujuus 
   2400/2300 N/5 cm
• Säänkestävä: käyttölämpötila 
   -35 °C – +70 °C
• Paino: 620 g/m2

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. 
Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja tarvittaessa.

SUOMI
PRESSU



SUOMI
PRESSU

Tuote sisältää vain REACH-hyväksyttyjä raaka-aineita 
(ei sisällä SVHC substances of very high concern -listalla olevia aineita).

PESU- JA HOITO-OHJE
•  Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta 

(älä käytä liuottimia). Annostus ja käyttö puhdistusaineen 
valmistajan ohjeiden mukaan.

•  Älä käytä kuumaa vettä, lämpötila enintään + 40° C.
•  Vältä voimakasta mekaanista hankausta.
•  Huuhtele hyvin pesun jälkeen.
•  Kuivaa ennen pakkaamista tai varastointia.
•  Käyttäessäsi painepesuria noudata laitevalmistajan käyttöohjeita.
•  HUOM! Säännöllinen puhdistaminen pidentää materiaalin käyttöikää.

AMMATTITASON LAATUA 
YKSITYISKÄYTTÖÖN

Oy Scantarp Ab jatkaa Turo Oy:n jo 1950 luvulla aloittamaa 
PVC-päällysteisten kankaiden valmistusta. Tarjoamme 
parhaat suojausratkaisut pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. 
Vuosikymmenten tuotekehityksen ansiosta olemme tänään 
Pohjois-Euroopan johtava suojausratkaisujen toimittaja.

Kuopiolainen Oy Scantarp Ab on erikoistunut termoplastisilla 
materiaaleilla päällystettyjen suojausratkaisujen valmistuk-
seen. Valmistamme teollisuushallien katteita, peitteitä ja 
erikoistuotteita vaativaan käyttöön. Asiakkaitamme ovat 
kotimaiset puolustus- ja turvallisuusalan toimijat sekä 
mm. suoja- ja kuormapeitteitä sekä PVC-halleja valmistavat 
suojausalan yritykset.

Valmistamme kuluttajille suunnatut Scantarp Suomi-Pressut 
samalla tinkimättömällä ammattitaidolla kuin äärimmäisiin 
olosuhteisiin ammattikäyttöön toteuttamamme suoja- ja 
peiteratkaisut.

Oy Scantarp Ab, Lukkosalmentie 4, 70420 Kuopio
017 288 1188   |   www.scantarp.fi

Valmistaja:

VARASTOINTI
• Varastoi puhtaana ja kuivana.
• Taittele ja kääri rullalle.

KORJAUSOHJE
Vaurioituneen Suomi-Pressun voit paikata 
PVC-liimalla ja pressun palalla.


