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Visiomme

Yhteistyötä parempien 
asuinympäristöjen puolesta

Saneerauspäätöstä tehdessään kerrostalon osakkaat 
joutuvat huomioimaan lakisääteiset velvoitteet, miet-
timään millaisessa talossa he haluavat asua, ja miten 
haluavat pitää kiinteistön arvoa yllä.

Uusia energiatehokkuusvaatimuksia pitää noudattaa 
luvanvaraisissa korjauksissa.  Enää ei välttämättä riitä, 
että korjauksen jälkeen rakenne on ”yhtä hyvä kuin 
silloin joskus uutena”, vaan sen pitää vastata nykyisiä 
vaatimuksia myös energiatehokkuuden osalta.

Kiinteistön korjaustasosta päätettäessä pitää myös miet-
tiä, tehdäänkö taloon peruskorjaus vai perusparannus. 
Peruskorjaus on kiinteistön arvoa ylläpitävä remontti. 
Perusparannus sitä vastoin nostaa kiinteistön tasoa, 
ja sen myötä arvoa. Jos mitään ei tehdä, kiinteistön 
arvo laskee.

Mutkatonta saneerausrakentamista nykyaikaisilla järjestelmillä

Uponorin edistykselliset järjestelmät tarjoavat valmiita ratkaisuja kerrosta-
lojen putkistosaneerauksiin. Uponorin menetelmiä käyttämällä nostetaan 
vanhan rakennuksen talotekniikkajärjestelmien taso vastaamaan asumisen 
vaatimuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Remontoinnin tasot ja niiden vaikutus kiinteistön 
arvoon osakkaan kannalta

Perusparannus (tasoa nostava) 

 Ajantasaistaminen
  Millaisessa kiinteistössä halutaan asua?
  Miten omaisuutta halutaan hoidettavan?

Peruskorjaus (tasoa säilyttävä) 

 Korjausvelka
  Missä ollaan nyt?
  Mihin suuntaan ollaan menossa?
  Riskit?

Ei toimenpiteitä (tasoa laskeva)

Taso

+

-
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Uponor-ratkaisut

 Korroosionkestävät, pitkäikäiset ja hygieeniset 
 järjestelmät sekä veden syöttöön että jäteveden poistoon.

 Minimoi vesivuotojen aiheuttamat vahingot.

 Hulevesien tehokas käsittely paikallisesti.

 Terveellistä asumista radonalueella.

Puhdasta vettä taloon ilman kosteusvaurioita

Uponor-käyttövesijärjestelmät ovat varma valinta käyt- 
töveden jakeluun. Ne on suunniteltu vastaamaan moni- 
kerroksisten rakennusten erityistarpeita. Käyttämämme 
putkimateriaalit kestävät kaikkia vesilaatuja ilman kor- 
roosioriskiä. Edistyksellinen liitinteknologia sekä vuoto- 
suojattu järjestelmä estävät tehokkaasti vesivahinkojen  
ja niistä aiheutuvien kosteusvaurioiden syntymisen.

Rakennusten ulkopuoliset järjestelmät huolehtivat 
talon ja piha-alueen kunnosta

Kerrostaloalueilla tiiviiden pintojen määrä on suuri, jolloin 
sade- ja sulamisvesien normaali imeytyminen häiriintyy. 
Huolellinen hulevesien käsittely pitää piha-alueen siisti- 
nä myös kovimmilla sateilla, ja toimiva salaojajärjestelmä 
suojaa rakennuksen perustuksia kosteusvaurioilta.

Kerrostalojen katoille kertyvä sadevesi voidaan imeyttää 
hulevesikasettien avulla suoraan piha-alueen maaperään. 
Jos talo ei sijaitse pohjavesialueella, myös pysäköinti- 
alueen vedet voidaan imeyttää omalla tontilla. Synty- 
paikalla tapahtuva huleveden käsittely vähentää viemä- 
riverkoston kuormitusta.

Radonpitoisuudet pieniksi myös kerrostaloissa

Radon on erityisen suuri ongelma Etelä-Suomessa. Pitoi- 
suudet voivat olla suuria myös kerrostalojen alimmissa  
kerroksissa. Asennusvalmiit Uponor-radonsaneerauspa- 
ketit tarjoavat luotettavan ratkaisun, jolla rakennuksen  
alla oleva radon saadaan ohjattua hallitusti alapohjan  
ulkopuolelle. 
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Uponor-ratkaisut

Uponor- eristetyt putkistot 
Valmiiksi eristetty putkijärjestelmä. 
Hyvä ratkaisu talojen väliseen läm- 
mön, jäähdytyksen ja käyttöveden 
jakeluun. 

Uponor-lattialämmitys märkätiloihin
Pesutilojen vesikiertoista lattialäm- 
mitystä käytetään ympäri vuoden,  
jotta lattia on miellyttävän lämpöi- 
nen ja kuivuu nopeasti. 

Uponor-komposiittijärjestelmä 
Komposiittiputket ja -liittimet sopi- 
vat käyttövesi- ja lämmitysjärjestel- 
mien asennukseen. Niillä voi rakentaa 
kaikki runkolinjat sekä vesikalustei- 
den kytkennät pinta-asennuksena. 
Putket ja liittimet ovat pitkäikäisiä  
ja hygieenisiä. Niiden asentaminen  
on helppoa ja nopeutensa ansiosta 
kustannustehokasta.

Uponor-radonjärjestelmä 
Radonjärjestelmän avulla paranne- 
taan kiinteistön sisäilman terveyttä, 
turvallisuutta ja energiatehokkuutta. 
Järjestelmällä poistetaan alapohjan  
alla oleva radonpitoinen ilma halli- 
tusti kiinteistön ulkopuolelle. Järjes- 
telmä sisältää radon-kaivon, putket  
ja osat.
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Uponor-hulevesijärjestelmä 
Huolellinen kattovesien ja pihan hule- 
vesien hallinta pitää perustukset kui- 
vina ja pihan toimivana. Sadevesijär- 
jestelmään kuuluvat sadevesiputket, 
yhteet ja talotekniset kaivot. Hulevesi 
tarkoittaa pinnoilta valuvaa ja pois 
johdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä 
perustusten kuivatusvettä. Hulevesi- 
kasettien avulla vedet voidaan imeyt-
tää tontille. Uponor-salaojajärjestelmä  
koostuu salaojaputkesta sekä järjestel- 
mässä tarvittavista yhteistä ja salaoja- 
kaivoista.

Uponor- maalämmön keruuputkistot 
Maalämmön hyödyntäminen lämmi- 
tyksessä on sekä energiatehokasta  
että edullista. Uponor tarjoaa erilai- 
sia keruuputkistoja maalämmön hyö- 
dyntämiseksi. 

Uponor PEX -putkijärjestelmä 
PEX-putket asennetaan suojaputkes- 
sa rakenteiden sisään. Asuinhuoneis- 
tossa putket johdetaan jakotukilta 
vesikalusteiden hanakulmarasioille. 
Rakenteiden sisällä kulkevat putket  
eivät kerää likaa, ja suojaputki mah- 
dollistaa PEX-putken vaihdon tarvit- 
taessa. Suojaputken ansiosta vuodot 
havaitaan nopeasti eikä kosteusvau- 
rioita synny.

Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä 
Uponor Cefo on modulaarinen linja- 
saneerausjärjestelmä. Järjestelmän  
elementeillä huoneistoihin voidaan 
tuoda käyttövesi, viemäröinti, läm- 
mitys ja ilmanvaihto. Järjestelmään  
kuuluvat myös sähkökeskuksilla  
varustetut sähköreitityselementit.  
Putkistoratkaisuna ovat Uponor- 
komposiittijärjestelmä ja -viemärit.
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Vaivaton putkiremontti  
Uponor Cefo -linjasaneerauksella

Uponor Cefo -järjestelmä

1

2

3

4

5

9

6 7 8 

1. Viemärielementti

2. Seinä-WC-elementti 

3. Vesielementti

4. Yläasennuselementti

5. Suihkukulma

6. Ilmanvaihtoelementti

7. Lämmityselementti

8. Sähköelementti

9. Jakotukkijärjestelmä
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 Asukasystävällinen ja lyhytkestoinen 
 putkiremontti.

 Vakioidut modulaariset ratkaisut 
 helpottavat suunnittelua ja toteutusta.

 Uponor Cefo -linjasaneerauksessa 
 hankalien rakennustöiden osuus voidaan  
 minimoida.

 Putkiremontin kustannukset ovat 
 helpommin ennakoitavissa. 

Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä, 
joka sisältää kytkentävalmiita elementtejä ja moduuleita 
kerrostalojen putkiremonttien toteutukseen. Uponor  
Cefo -elementtien avulla huoneistoihin voidaan tuoda  
käyttövesi, lämmitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. Reiti- 
tyselementeillä kalusteille menevät putkivedot saadaan  
mahdollisimman lyhyiksi, jolloin asennusaika nopeutuu. 

Järjestelmään kuuluvat myös seinä-WC-elementit ja 
sähkökeskuksilla varustetut sähköreitityselementit. 
Viemäröintimoduuleissa on valmiina ääni- ja paloeristys. 
Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden asentaa huo- 
neistokohtaiset käyttöveden vesimittarit ja painesäädöt 
lämpimälle käyttövedelle. Elementtien pinnoitukseen on 
tarjolla erilaisia, sisustukseen sopivia vaihtoehtoja.

Uponor Cefo -linjasaneerauksella putkiremontin läpi-
menoaika saadaan entistä lyhyemmäksi. Perusparannus 
sujuu työmaalla tehokkaana sarjatyönä, jolloin projektin 
kesto voidaan arvioida tarkasti etukäteen. Elementtien 
ansiosta myös putkiston huollettavuus paranee huomat-
tavasti perinteisiin remonttiratkaisuihin verrattuna.

Viemäri- ja vesielementin asennus.
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 Kestää kaikkia vesilaatuja, ei altistu 
 korroosiolle. 

 Hygieeninen

 Soveltuu erinomaisesti saneerauksiin.

 Kokonaisjärjestelmä, joka sisältää putket, 
 liittimet ja työkalut.

 Helppo, nopea ja turvallinen asentaa 
 - ei tulitöitä. 

Uponor-komposiittijärjestelmä tarjoaa nopean ja tur- 
vallisen ratkaisun kerrostalon putkiremonttiin. Järjes- 
telmän merkittävä etu on sen soveltuminen moneen  
käyttökohteeseen. Kiinteistön käyttövesijärjestelmä,  
patteriputkistot, tai jopa lattialämmitys voidaan raken- 
taa yhdestä ainoasta "putkilaadusta".

Uponor-komposiittiputkissa yhdistyvät muovin ja me- 
tallin hyvät materiaaliominaisuudet. Putken muovinen 
sisäpinta ei altistu korroosiolle, ja alumiinivaippa tekee 
putkesta happitiiviin ja antaa sille lujuutta sekä muo-
donpitävyyden. Komposiittiputken rakenne estää äänen 
siirtymisen putkistoa pitkin.

Uponor-komposiittijärjestelmän putket voidaan asentaa 
joko koteloon tai pintaan, jolloin rakenteita ei tarvitse  
rikkoa. Koteloon tai alakattoon asennettuja putkia pys- 
tyy myöhemmin vaihtamaan tai korjaamaan rakenteita 
rikkomatta.

Peruskorjausrakentamiseen Uponor-komposiittijärjes- 
telmä soveltuu erinomaisesti, koska putkien liitoksien 
tekemiseen ei tarvita hitsaus- tai juotosvälineitä eikä  
tulitöitä.

Helposti asennettava  
Uponor-komposiittijärjestelmä

Uponor-komposiittijärjestelmä
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Uudet käyttövesiputket kotelossa porraskäytävässä.
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Uponor-ratkaisut

 Vesikiertoinen lattialämmitys sopii 
 yhteen kaikkien lämmönlähteiden kanssa,  
 myös hybridiratkaisujen.

 Kuivat ja miellyttävät lattiat pienellä 
 energian kulutuksella.

Kun lattia on lämmin, pysyvät kylmää ja vetoa herkästi 
aistivat jalat lämpiminä. Etenkin kiviset lattiapinnat 
tuntuvat lämmittämättöminä kylmiltä. Lattialämmi- 
tyksen toinen tärkeä tehtävä on varmistaa kosteiden 
tilojen tehokas kuivuminen.

Vesikiertoinen lattialämmitys on energiatehokkain 
tapa toteuttaa kosteiden tilojen lämmitys. Toteutus on 
helppoa, jos talon muu lämmönjako tapahtuu veden 
avulla tai kiinteistöön tehdään laajempi kylpyhuone- 
remontti. 

Vesikiertoinen lattialämmitys pystyy hyödyntämään 
kaikkia energianlähteitä ja lämmitystapaa voidaan  
muuttaa rakennuksen elinkaaren aikana. Lattialäm- 
mityksessä koko lattiapinta toimii lämmittimenä.  
Siksi alhainen veden lämpötila riittää kattamaan  
tilan lämmitystarpeen.

Kosteiden tilojen lattialämmitys
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 Kerroksittainen rakenne ja korrugoitu 
 suojakuori tekevät putkielementistä  
 taipuisan ja kestävän.

 Umpisoluinen ja tiivis eristekerros 
 pitää lämpöhäviöt pieninä.

 Pitkät kieppipituudet vähentävät 
 maassa tehtäviä liitoksia.

 Hygieeninen putkimateriaali kestää 
 kaikkia vesilaatuja syöpymättä.

Uponor- eristetyt putkistojärjestelmät on kehitetty toimimaan Pohjolan 
vaativissa olosuhteissa. Ne ovat kestäviä, luotettavia, turvallisia ja talou- 
dellisia. Uponorin laajasta eristettyjen putkien valikoimasta löytyvät  
ratkaisut eri käyttötarpeisiin:

  Lämmön siirto rakennusten välillä
  Lämpimän käyttöveden siirto rakennusten välillä
  Jäähdytysveden siirto rakennusten välillä
  Jäätymättömät kylmävesiputket

Taipuisuutensa ansiosta putkielementit on helppo asentaa maastoa mukail-
len lämmönjakohuoneesta alueen eri rakennuksiin. Putki- ja eristemateri-
aalit ovat pitkäikäisiä ja säilyttävät hyvän eristyskykynsä koko käyttöiän. 
Lämpö ja lämmin käyttövesi siirtyvät rakennuksesta toiseen luotettavasti 
ja pienellä energiahäviöllä.

Jos kylmävesijohdot asennetaan routarajan yläpuolelle, vesijohdoksi vali- 
taan eristetty ja lämpökaapelilla varustettu Uponor Supra -putki. Saata- 
vana on myös kahdella kaapelilla varustettua putkielementtiä, jota voidaan  
käyttää sammutusjärjestelmien runkoputkena. Eristyksen ja lämmityskaa- 
pelin avulla putkilinja pysyy sulana kovillakin pakkasilla.

Eristetyt putket ja maalämpö

Maalämmöllä energiansäästöä

Maalämmön hyödyntäminen suuremmissakin kiinteis- 
töissä, joko yksin tai yhdessä muiden energialähteiden 
kanssa, on yleistymässä. Lämmönjako talon sisällä huo- 
neistoihin tehdään joko vesikiertoisella lattialämmityk- 
sellä tai vesikiertoisilla pattereilla. Maalämpö sopii 
myös talon käyttöveden lämmitykseen.

Jos kerrostalossa on vesikiertoinen lattialämmitys, 
maasta saatavaa kylmää voidaan kesäaikana käyttää 
huoneistojen viilennykseen.  
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 Kattava tuotevalikoima kaikkiin 
 saneeraustarpeisiin.

 Testatut ja yhteensopivat tuotteet.

 Selkeät suunnittelu- ja asennusohjeet.

 Suunnittelijan ja rakentajan apuna 
 ammattimainen tukiverkosto.

Perustusten ja ympäristön suojaaminen veden aiheutta- 
milta haitoilta edellyttää toimivaa salaojitusta sekä oikein 
mitoitettuja järjestelmiä sade- ja sulamisvesien hallintaan. 

Uponor-salaojajärjestelmä on tarkoitettu tekniseen 
salaojitukseen. Putkien tuplarakenteinen ja aallotettu 
ulkopinta antaa kuormituskestävyyden ja sileä sisäpinta 
takaa tehokkaan virtaaman ja itsepuhdistuvuuden.  
Järjestelmä soveltuu käytettäväksi mm. piha- ja tie- 
alueiden kuivatukseen, talojen perustusten sekä  
muiden rakennettujen alueiden kuivatukseen.

Putkista, yhteistä ja taloteknisistä kaivoista koostu- 
vien hulevesijärjestelmien avulla sade- ja sulamisvedet 
voidaan johtaa viemäriverkostoon. Uponorin katta- 
vaan valikoimaan sisältyvät hulevesikasetit tarjoavat 
nykyaikaisen ratkaisun sade- ja sulamisvesien tontilla 
tapahtuvaan varastointiin ja imeytykseen.

Radonjärjestelmä saneerauskohteisiin

Kerrostalojen radonin torjunta voidaan toteuttaa hel- 
posti Uponorin kehittämällä radonsaneerauspaketilla.

Järjestelmä koostuu maahan upotettavasta imuputkesta 
ja puhaltimesta, joiden avulla rakennuksen alla oleva 
radon saadaan ohjattua hallitusti alapohjan ulkopuolelle. 
Rakennuksen ulkopuolelle sijoitettuna järjestelmä ei 
edellytä rakenteiden purkamista, joten sen asentaminen 
on vaivatonta.

Uponor-radonsaneerauspaketti on heti asennusvalmis. 
Järjestelmä asennetaan rakennuksen lähelle tehtyyn kai- 
vantoon, johon sijoitetaan imuputki sekä puhaltimen ja  
äänenvaimentimen sisältävä huoltokaivo. Huoltokaivosta 
lähtevä poistoputki tulee sijoittaa riittävälle etäisyydelle 
rakennuksista ja kulkuväylistä. Maan alle sijoitettavaa 
poistoputkea on helppo jatkaa tarvittaessa.  

Uponor-ratkaisut

Järjestelmät hulevesien hallintaan  
ja radonin poistoon 
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Ympäristöä kunnioittaen

Esimerkkejä energiatehokkuus- 
toimenpiteistä 

 Nykyvaatimusten mukainen käyttövesi- 
 ja lämmitysputkien eristäminen.

 Huoneistokohtainen käyttöveden mittaus. 

 Linjasäätöjen uusiminen ja vesivirtojen 
 säätäminen. 

 Vesikalusteiden uusiminen.

 Lämmitysverkoston perussäätö 
 pesutilojen osalta.

 Lämmön talteenotto poistoilmasta.

 Vesikiertoinen lattialämmitys 
 märkätiloissa.

Vanhojen kerrostalojen energiatehokkuusmääräyksiä 
päivitettiin. Mkäli taloyhtiössä tehdään rakennuslupaa  
vaativa remontti, on korjausten suunnitteluun sisällytet- 
tävä energiatarkastelu siinä tapauksessa, että remon- 
tilla on mahdollista parantaa rekennuksen energiatehok- 
kuutta. Taloteknisten järjestelmien uusiminen kuuluu  
näihin korjauksiin.

Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut lisäävät raken-
nuksen käyttöikää, käyttömukavuutta ja usein myös  
sen arvoa. On arvioitu, että uusien vaatimusten myötä  
rakennuksista aiheutuvat ympäristöpäästöt vähenevät 
merkittävästi, jopa 45 %, vuoteen 2050 mennessä. 

Remontin jälkeen vesi- ja viemärijärjestelmien tulee olla 
uudisrakentamisen tasoiset ja käyttöveden kulutusta 
seurata huoneistokohtaisella vedenmittauksella. 

Lämmitysjärjestelmää pitää parantaa mahdollisuuksien 
mukaan.

Ilmanvaihtoremontti on yksi tehokkaimmista tavoista 
vähentää energiankulutusta. Uponor Cefo -elementeillä 
uusien ilmanvaihtohormien asennus muun talotekniikka- 
remontin yhteydessä on helppoa.

Muoviputkilla pieni ekologinen selkäreppu

Elinkaariarvioinnissa (Life Cycle Assessment, LCA) määritetään tuotteen 
ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. 
Muovituotteiden ympäristövaikutukset ovat pienet muihin LVI-järjestelmissä 
käytettyihin materiaaleihin verrattuna.  

Prosenttiluku taulukossa kertoo, kuinka suuri ympäristövaikutus muovituotteella on vertailu- 
materiaaliin nähden.  

(Lähde: Eurooppalaisen muoviputkivalmistajien järjestön, TEPPFA, toimeksiannosta tehty muovi-
putkien elinkaariarvio. Tutkimuksen suoritti Flemish Institute for Technological Research, VITO).

Paineputket              Viemärit ja kaivot                                    Käyttövesi
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Asiakastuki

 soveltuvuus 
 ja esiselvitys 
 (visiovaihe)

Rakentamisen palvelut

Haluamme olla osaltamme mukana rakennushankkeenne eri vaiheissa esiselvityksistä asumiseen vielä vuosienkin jälkeen.

Projektin ollessa visio- 
vaiheessa kehitämme 
hanketta yhdessä tilaa- 
jan kanssa ja tarjoam- 
me mm. kiinteistön 
elinkaareen vaikutta- 
vien teknisten ja  
taloudellisten valinto- 
jen vertailua.

Suoritamme mm. talo- 
teknisten järjestelmien  
optimointia, jonka ta- 
voitteena on löytää 
jokaiseen kohteeseen 
parhaat taloudelliset 
sekä tekniset kokonai- 
suudet. Tällä varmis- 
tamme tilaajan laatu-, 
energiatehokkuus- ja  
olosuhdetavoitteiden  
toteutumisen valmiissa  
kiinteistössä.

Teemme tiivistä yhteis- 
työtä rakennuttajan  
ja suunnittelijoiden 
kanssa ja tarjoamme  
suunnittelun tukipal- 
veluita ja suunnittelun 
ohjausta. Suunnittelun 
ohjauksella varmistam- 
me, että tilaajan tavoit- 
teet siirtyvät lopullisiin 
suunnitelmiin.

Toimitamme tavarat 
työmaalle haluttuna 
aikana ja huolehdim- 
me, että rakentami- 
nen on osaltamme 
kaikin puolin sujuvaa. 
Vastaamme mm.  
LVIJ-tekniikan laa- 
dun varmistuksesta  
yhdessä urakoitsijoi- 
den kanssa.

Valitsemalla ratkaisumme 
varmistat kiinteistösi  
energiatehokkuuden nyt  
ja tulevaisuudessa.  
Tuemme rakennuksen  
omistajaa, isännöitsijää, 
huoltoa ja asukkaita kiin- 
teistön elinkaaren aikana.

   Hanke- tekninen Rakentaminen käyttö ja 
   suunnittelu suunnittelu ja investointi elinkaari 
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Maunulan ryhmäkorjaushanke
Helsingin Maunulassa toteutettiin ainutlaatuinen  
kuuden taloyhtiön yhteinen ryhmäkorjaushanke.  
Asuntojen talotekniikan perusparannus tehtiin  
Uponor Cefo -linjasaneerausmenetelmällä, jonka  
elementeistä asennettiin käyttövesi, viemäröinti ja  
ilmanvaihto.

Talokanta:  Rakennettu 1955-1962 
Taloyhtiöiden määrä:  5 kpl 
Kerrostalojen määrä:  7 kpl 
Asuntojen määrä:  293 kpl 
Cefo-elementtien määrä:  1350 kpl 
Cefo-elementteinä  
kohteisiin asennettiin:  käyttövesi, viemäri ja ilmanvaihto 
Urakan kokonaiskestoaika:  2 vuotta 
Urakan aloitus:  syksy 2011

Referenssit

As Oy Agricolanpuisto, Lahti
Lahden keskustassa sijaitsevaan 60-luvulla rakennettuun  
6-kerroksiseen taloon tehtiin lämmitysremontti. Kauko- 
lämpökeskukseen lisättiin Uponor-komposiittiputkella ma- 
talalämpöverkko, ja asuntojen kosteisiin tiloihin asennettiin  
vesikiertoinen lattialämmitys. Taloon on tehty aiemmin  
käyttövesiremontti Uponor-komposiittiputkella. Lämmitys- 
remontin toteutti lahtelainen LVI-Idea Oy.

Asuntojen määrä:  42 kpl 
Aikataulu: 2012 – 2013



Uponor-ratkaisujen hyödyt kerrostaloissa
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  Laatutakuu
Koko järjestelmä samalta toimittajalta 

  Luotettavuus – testattuun järjestelmään voi luottaa
 Viimeisten 35 vuoden aikana Uponorin putki-, lämmitys- ja
 viilennysjärjestelmissä on asennettu yli neljä miljardia metriä putkea

  Yhteensopivuus erilaisten rakenteiden kanssa
 Laajan tuotevalikoiman ansiosta optimaalinen ratkaisu  
 erilaisille kerrostaloille

Uponor Suomi Oy

PL 21 
15561 Nastola

P 020 129 211
F 020 129 210
E infofi@uponor.com
W www.uponor.fi


