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Rakennusbetoni- ja Elementti Oy huolehtii elementtien asennuksesta ja Karanttia Oy Perusturva asentaa laitteet ja varusteet.

Valamme katon valmiiksi.

Karanttia-väestönsuojan teemme seinäelementeistä
ja itsekantavista kattolaatoista.
Karanttia-väestönsuojan pinta-ala, korkeus ja muoto
on muunneltavissa kohteen mukaiseksi.
Karanttia-väestönsuojassa on valmiiksi kiinnitettyinä:
suojaovi, suojaluukku ja ilmastointiventtiilien
läpiviennit ja niiden sulkulaipat, sirpalesuojat ja
ilmanottoputket, sekä vesi-, sähkö- ja lämpöjohtojen
läpiviennit.
Tarvittavat puuosat sulkuteltan ja
kuivakäymäläkomeron kiinnitystä varten ja
mahdolliset tartunnat väestönsuojaan liittyviä
rakenteita varten ovat valmiina elementeissä.
Karanttia-väestönsuojan toimitus on nopea.
Tilauksesta neljä viikkoa, kahdesta viiteen päivään
työmaalla, ja suoja on maalausta varten valmis.

Ovet, luukut, kiinnitysalustat ja läpimenot valmiina.

Karanttia-väestönsuojaelementtien toimitukseemme
kuuluvat:
t elementtien suunnittelu
t LVIS-sijoittelupiirustus
t seinäelementit
t kattolaatat
t varauloskäytävä
t holvin yläpinnan raudoitteet asennuksineen
t seinien saumojen ja holvin valutyöt
t elementtien kuljetus
t elementtien asennus tarvittavine nostokalustoineen
t suojan siistiminen
t kaikki lain edellyttämät kriisinaikaiset väestönsuojalaitteistot ja -tarvikkeet, kuten ilmastointilaitteisto,
varavesisäiliö, kuivakäymäläkaluste ja -komero,
sulkuteltta sekä suojelumateriaali.

Karanttia-väestönsuojan tarjouslaskentaa varten tarvitsemme vain väestönsuojan pohja- ja
leikkaus-piirustuksen, väestönsuojalaskelman ja rakennuspaikan sijainnin.

ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-I JA IVL-K.
Toimitukseen kuuluu jakokanavisto ja tuloilmaventtiilit
(TV-1), ylipaineventtiilit ((YV-1), ylipainemittari (YM-1). Suojan
tiiveyskoe ja pöytäkirja tehdään asennuksen yhteydessä.

SULKUTELTTA ST-1.
Vakiomitat: 1650 (tai 1900) x2150 mm, (oviaukko 900 (tai
1200) x2000). Karanttia-sulkuteltta on suorakaiteen
muotoinen. Rakennusteknisiltä töiltään markkinoiden
helpoin. Elemen-teissä on kiinnitysalusta valmiina.

VARAVESISÄILIÖ VS-6.
Fluid-Bag 1000 l on kotimainen, kansainvälisesti palkittu
muovisäiliö, joka tyhjänä ollessaan vie vähän tilaa. Täysin
ilmatiiviissä säiliössä vesi säilyy ehdottoman puhtaana.
Säilytys tukevassa pahvilaatikossa, jonka mitat ovat
400x300x1300 mm.

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 JA KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE KK-6.
Karanttia-kuivakäymäläkomero on yksittäispakattu ja
täyden-nettävissä. Komero on helppo asentaa elementeissä
valmiina olevaan alustaan.

SUOJELUMATERIAALI
Sisäasiainministeriön määräysten
mukainen suojelumateriaali.
Materiaali on pakattu kulmavahvistettuun,
säänkestävään vanerilaatikkoon, joka
kestää kuljetusta ja koviakin kolhuja.
Laatikon mitat ovat 1200x500x500 mm.
Ensiapu- ja palonsammutustuotteet, sekä
hengityssuojaimet ovat kotimaista
valmis-tetta. Työkalut ovat kaikki
valtakunnallisesti myynnissä olevaa
rautakauppalaatua.
Vastaamme siitä, että materiaali täyttää
tarkastavan viranomaisen asettamat
vaatimukset.

RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY,
Hollola

KARANTTIA OY PERUSTURVA,
Helsinki

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on vuonna 1966
perustettu betoni- ja elementtitekniikkaan
erikoistunut yksityinen yritys.

Karanttia Oy Perusturva on vuonna 1987 perustettu
väestönsuojeluun erikoistunut valtakunnallinen
markkinointiyritys. Toimintamme kohdistuu
uudisrakentamiseen, olemassa olevien kiinteistöjen
varustelun täydentämiseen ja väestönsuojeluorg
anisaatioiden varustamiseen sekä yksityisellä että
kuntasektorilla. Myynnissämme on uutuutena
kalliosuojiin ja S3-luokan suojiin soveltuvat sängyt ja
väliseinäverhot. Karanttia-väestönsuojaan
toimitamme viranomaisten määräykset täyttävät
kriisiaikaiset varusteet.

Täyselementtirakenteisen Karanttia-väestönsuojan
kehitimme 1987. Elementtisuojamme on nopea tapa
rakentaa määräykset ja normit täyttävä väestönsuoja.
Valmistamme suojan elementtirakenteet ja
huolehdimme niiden asennuksesta työmaalla.
Väestönsuojien lisäksi toimitamme kautta maan
ACO-kevytväliseiniä, harkkoelementtejä, sekä
valmisbetonia, harkkoja ja pihakiviä.

Me, Karanttia Oy Perusturva ja Rakennusbetoni- ja
Elementti Oy markkinoimme ja toimitamme valmiina
pakettikokonaisuutena Karanttia-väestönsuojat.

Sisäasianministeriö ja VTT:n betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio ovat todenneet
lausunnoissaan (984/751/88 ja BET8333 sekä 984/751/88, RAT 1307/91 ja RTE 30254/97) että
elementtirakenteinen Karanttia-väestönsuoja täyttää S1-, S3- ja K-luokan teräsbetonisille
väestönsuojille asetettavat vaatimukset.
Valmistus ja asennus:

PL 102, 15871 HOLLOLA
Puhelin. (03) 877 200, fax (03) 877 2010
www.rakennusbetoni.fi Y-tunnus 0146190-9
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Karanttia-väestönsuoja kriisiaikaisessa valmiudessaan.

Myynti ja kriisiajan varusteet:

Katariina Saksilaisen katu 6 B TH4, 00560 HELSINKI
Puh. (09) 7568320, fax (09) 7555503
www.karanttia.com Y-tunnus 0679780-7

