Parvekelasit · Terassilasit · Kaiteet · Julkisivutuotteet

www.riikku.fi

Kotimaista avaimet käteen -osaamista
Riikku Rakenteet Oy on täysin suomalainen
parvekekaiteisiin ja -lasituksiin sekä julkisivujen
alumiinilasirakentamiseen erikoistunut yritys.
Henkilökuntaamme kuuluu yli 90 asiantuntevaa riikkulaista.
Valmistamme parvekelaseja ja -kaiteita sekä julkisivutuotteita,
kuten alumiinilasiseiniä, valokattoja ja o
 via vaativimpiinkin
kohteisiin kotimaista osaamista vaalien. Kokonaisvaltainen
palvelumme kattaa tuotteiden myynnin, suunnittelun, valmistuksen sekä asentamisen.

Kannen kuvassa
vuoden 2013 Julkisivuremontti -kilpailun voittaja:
Asunto Oy Raskinpolku 8, Turku
– Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Mari Mäkelä
– Pääurakoitsija: Jatke Oy
– Tuotteet: Parvekekaiteet ja -lasit
– Laajuus: 60 parveketta
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Järviluomantie 1, 63300 ALAVUS
www.tilikulju.com

Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu
ja parvekelasitusjärjestelmällemme myönnetty
eurooppalainen tekninen hyväksyntä.

Riikku Rakenteet Oy
Lasipellontie 8
63400 ALAVUS as.
riikku@riikku.fi

www.riikku.fi

KULJETUSPALVELUA
YLI 40 VUODEN KOKEMUKSELLA!

SEINÄJÄRVEN RAJALA OY • 0500 929200
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Valtakunnan kattavaa palvelua
Riikku Rakenteet Oy toteuttaa korkealaatuiset
parveke- ja terassilasit, -kaiteet sekä julkisivutuotteet
takuuvarmasti kaikkialle Suomeen.
Tehtaamme sijaitsee Alavudella ja yrityksemme on nimetty
Alavudella sijaitsevan Riikku-teollisuusalueen mukaan.
Palvelemme tehokkaasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti
ympäri Suomea sijaitsevia asiakkaitamme, jotka ovat
pääasiassa asunto- ja toimitilarakentajia sekä asuntoosakeyhtiöitä.
Asiakaskuntamme koostuu pienistä perheyrityksistä aina
suuriin konserneihin asti. Toimintamme perustuu pitkiin
asiakasuhteisiin, jotka luodaan hyvällä yhteistyöllä.

Laadukkaat
parvekekaide- ja julkisivulevyt

www.steni.fi
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Sijoitu sinäkin Alavudelle.

www.fasadi.com
www.alavus.fi

Toimipisteemme:
Alavus – hallinto, myynti, suunnittelu, tuotanto ja asennus
Vantaa – myynti ja asennus
Raisio – myynti ja asennus
Tampere – suunnittelu, asennus ja tuotekehitys
Jyväskylä – asennus

ALAVUS
Jyväskylä

Tampere
Raisio

Vantaa

Rakennusalan ammattilaisille
• Kiinnitystekniikkaa
- betoniruuvit
- erikoiskiinnikkeet

• Koneet ja laitteet
Pääkonttori, varasto ja myymälä
Hankasuontie 3 A, 00390 Helsinki
Puh. 029 006 140, Fax. 029 006 1140

Palvelumyymälä:

Terminaalitie 6, 90400 Oulu, Puh. 08 815 5872
e-mail: myynti@vipmek.fi, www.vipmek.fi
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Riikku-parvekelasitus on hyvä sijoitus
Parvekelasitus lisää asunnon tilaa,
viihtyisyyttä ja käytännöllisyyttä.
Hyvin suunniteltu ja toteutettu lasitus lisää parvekkeen
käyttömukavuutta ja vain mielikuvitus on rajana lisätilan
tarjoamille käyttömahdollisuuksille.
Lasitus on myös käytännöllinen. S
 e suojaa parveketta
siitepölyltä, tuulelta, linnuilta ja melulta. Myös parvekkeen
puhtaanapito helpottuu. Lasit on helppo avata ja sulkea, ja
huoltotoimenpiteet onnistuvat vaivattomasti.

Parvekekaiteet ovat
näyttävä osa rakennuksen julkisivua

Riikku Rakenteet Oy:n alumiinista valmistettu parvekekaide
järjestelmä soveltuu erinomaisesti Suomen vaativiin
olosuhteisiin. Riikun parvekekaiteet sopivat sekä uudis- että
korjausrakentamiseen ja ne suunnitellaan asiakkaan
yksilöllisten toiveiden mukaan laajasta valikoimasta värejä,
profiileja, käsijohteita ja verhousmateriaaleja. Parvekekaiteet
valmistetaan Riikun tehtaalla parvekekohtaisesti mittojen
mukaan ja myös asennetaan Riikun toimesta.
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Asunto Oy Raskinpolku 8
voitti Julkisivuremontti 2013 -kilpailun.
Julkisivuyhdistys ry totesi, että Riikku
Rakenteet Oy:n toteuttamassa hankkeessa
parannettiin merkittävästi julkisivujen esteettistä
ilmettä. Yhdistämällä remonttiin mittavat talotekniset parannukset aikaansaatiin huomattavia
kohennuksia myös asumisviihtyisyyteen ja
energiatehokkuuteen.

As Oy Helsingin Sateenkaari
Kauniinilmankuja 3, 00990 Helsinki
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Valmistunut: 06/2012
Tuotteet: parveke- ja terassikaiteet sekä
parvekkeiden paloseinäkkeet

As Oy Helsingin Auringonkehä
Kauniinilmankuja 5-7, 00990 Helsinki
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Valmistunut 12/2012
Tuotteet: parvekekaiteet, -lasit ja -väliseinät
sekä näkösuojasäleiköt
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Terassilasitus
Lasitettu terassi tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia
vapaa-ajan viettoon ja etätyöskentelyyn.
Lasitetulla terassilla voi esimerkiksi kuntoilla, maalata tai
uppoutua hyvään kirjaan. Kotikonttorin voi kuumana päivänä
siirtää terassille, joka on helppo loihtia myös lasten leikki
alueeksi. Myös kukat ja hyötykasvit kukoistavat lämpimässä
ja vedottomassa tilassa.
Käytännöllinen lasitus suojaa terassia sateilta, tuulilta ja
kutsumattomilta eläinvierailta. Lasituksen voi asentaa sekä
valmiiseen että kiinteään terassiin tai erilleen rakennettavaan
lisäosaan.
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NOSTURIT  HENKILÖNOSTIMET  KUROTTAJAT

Leinolift Oy Kelatie 22, 01450 VANTAA. P. 045 310 0882. Sähköposti: nosto@leinolift.fi www.leinolift.fi
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Lasinen julkisivu on tyylikäs,
käytännöllinen ja energiatehokas.
Riikku Rakenteet Oy:n lasijulkisivujärjestelmät voidaan
toteuttaa alumiinista tai teräksestä valmistettuihin
profiilijärjestelmiin. Rakenteet on mahdollista valmistaa
myös täysin valmiina tuoteosina.
Riikku Rakenteet Oy:n julkisivutuotteet sisältävät
– markkinoiden parhaat profiilijärjestelmät
– laajan valikoiman erilaisia elementtejä
– erinomaisen lämmön- ja ääneneristyksen

Valokatot

Valokatto luo julkisivulle lasisen
viimeistelyn, joka aikaansaa
valoisia ja nykyaikaisia huoneistoja.
Valoisuuden lisäksi valokatoilla
luodaan tiloihin avaruutta, näyttävyyttä ja viihtyisyyttä. Riikkuvalokattojärjestelmän avulla on
mahdollista toteuttaa tilaan
muotoilultaan erilaisia geometrisiä
ratkaisuja asiakkaan yksilöllisten
toiveiden mukaisesti.
Lämpöeristetyt, alumiiniset Riikkuvalokattojärjestelmät auttavat
hyödyntämään luonnonvalon
parhaalla mahdollisella tavalla.
Ylivoimaisen korroosionkestonsa
ansiosta Riikun alumiinirakenteinen
valokatto on erittäin pitkäikäinen.
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Ikkunat ja ovet

Riikku Rakenteet Oy:n alumiiniovet
ja -ikkunat valmistetaan nykyaikaisista, yksilöllisesti suunnitelluista
ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvista
alumiiniprofiilijärjestelmistä.
Ovia ja ikkunoita toimitetaan
projektikokonaisuuksiin, kuten
kauppakeskusten, toimitilarakennusten tai asuinkerrostalojen
julkisivuihin laajasta tuotevalikoimasta, kohteiden vaatimukset
huomioiden.
Projektitoimitukset suoritetaan
oikea-aikaisesti mittauksesta
asennukseen. Tuotteet CEmerkitään tuotteita koskevien
tuotestandardien mukaisesti.
Myös palorakenteiset profiiliovet
valmistetaan tyyppihyväksytysti.
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Mittaus ja suunnittelu
Riikku Rakenteet Oy:n oma suunnitteluosasto
suunnittelee mittojen mukaiset tuotteet,
tekee rakenne- ja lujuuslaskelmat ja optimoi
tarvikehankinnat.
Riikku Rakenteet Oy:n kaikki tuotteet tehdään yksilöllisenä
mittatilaustyönä. Esimerkiksi parvekelasituskohteessa
taloyhtiön jokainen parveke mitataan erikseen. Näin
minimoidaan virheet ja varmistetaan työn korkealaatuinen
lopputulos. Huolellinen suunnittelutyö lisää myös tuotteiden
hyvää hinta-laatusuhdetta.
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Ammattitaitoisen mittauksen ja suunnittelun lopputuloksena
saadaan haasteellisetkin kohteet toteutettua.
As Oy Vantaan Piccadillyn (kuva ylhäällä) kaarevat kaiteet ja
lasitukset ovat harvinainen näky Suomen infrastruktuurissa.
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As Oy Vantaan Piccadilly
Ratakuja 1, 01300 Vantaa
Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
Valmistunut: 2014 keväällä.
Tuotteet: Kaiteet ja parvekelasit
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Työkalut ja tarvikkeet

Ota yhteyttä
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30

w w w.projecta.fi
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Tuotanto ja asennus
Riikku Rakenteet Oy:n kaikki tuotteet
valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista
nykyaikaisella Alavuden tehtaalla.
Riikku Rakenteet Oy:n motivoituneella ja ammattitaitoisella
henkilökunnalla on käytössään tuotantotilat, joissa on alalle
räätälöidyt, osin automatisoidut valmistuslinjastot.
Materiaalit hankitaan Suomen johtavilta lasin-, alumiinin- ja
kiinnitystarvikkeiden toimittajilta.
Asennustyön nopeuttamiseksi lasielementit valmistetaan
tehtaalla mahdollisimman suurina elementteinä ottaen
huomioon tilaajan tarpeet.
Riikku Rakenteet Oy:n kaikki tuotteet asennetaan omien
ammattilaisten toimesta. Työssä vaalitaan korkealaatuista
suomalaista osaamista ja ehdotonta työturvallisuutta.
Tarvittavat työmaanostimet vuokrataan Suomen johtavilta
konevuokraamoilta. Ammattitaitoinen asennustyönjohto ja
asennusparit pitävät huolen siitä, että asennus tapahtuu
suunnitellusti ja sovitussa aikataulussa.
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Pyydä yksilöllinen
tarjous mittojen
mukaan suunnitellusta
parvekelasituksesta,
terassilasituksesta tai
julkisivuratkaisusta.
riikku@riikku.fi
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Yhteistyö
profiilitoimituksista
valmiisiin
tuotteisiin
Riikun
alkumetreistä
lähtien

As Oy Kaarinan Klarinetti, Kaarina

Purso Oy
Alumiinitie 1
37200 SIURO
puh. 03 3404 111
www.purso.fi

Julkisivu, Kruunukaluste, Tampere

