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Suomen Teräsritilä Oy on kotimainen per-
heyritys, joka tunnetaan laatutuotteis-
taan, nopeasta toimitusajasta ja tinkimät-
tömästä palvelustaan.
Myynti, suunnittelu, tuotanto- ja varas-
totilamme sijaitsevat Porissa. Pirkkalassa 
yrityksellämme on myös lähettämö ja va-
rastotoimintaa.
Suunnittelemme ja valmistamme asen-
nusvalmiita ritilätuotteita kulkutasoille, 
julkisivuille sekä  porrasratkaisuja asen-
nusvalmiina elementteinä / osina tai val-
miiksi asennettuna.
Kotimaisen työn puolesta! STR-Hoitotasoritilä HSK-34x38/30x3 Znk.

STR-Varjoritilä P-33x100 / 30x3 (B) alumiini, 
luonnon väriin anodisoituna.

STR-Teräskierreporras R30 paloluokiteltu ja CE-merkittynä.

STR-Täyspuristeritilä P-33x33/30x3 (A) raken-
nekuva. Pääasiallinen käyttökohde julkisivut 
ja alakatot.

RT tuotetieto
RT CAD/BIM

http://www.str.fi/tuotteet_puristeritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_ritila-askelmat.php
http://www.str.fi/tuotteet_julkisivuritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_tasoritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_lasikuituritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_kierreportaat.php
http://www.str.fi/tuotteet_kierreportaat.php#suojahakki
http://www.str.fi/tuotteet_suoraportaat.php
http://www.str.fi/tuotteet_invaluiskat.php
www.str.fi
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STR-PURISTEHITSATUT RITILÄT JA STR-HOITOTASORITILÄ

Teräsritilä perusteollisuuden rakentamiseen, kulku- ja hoi-
totasoille.
• Rakenne muodostuu ristiin puristehitsatusta kantavasta te-

räksestä sekä sideteräksestä. Kantavanteräksen vaihtoehdot 
S = 2...5 mm, H =  20...90 mm. Sideteräs S = 5...8 mm. Ritilöi-
den varastomitat 6100 x 1000 mm, pituusmitta (kantavate-
räs) aina ensin ilmoitettuna. 

• Materiaalit S235, S355, SS1.4301 ja SS1.4404, usealla eri pin-
takäsittelyvaihtoehdolla.

• Rakenne EN ISO 14122-2 mukaisesti, myös muita vaihtoeh-
toja.

• Materiaali CE-Merkitty.

• Varastoimme kaikkia Suomessa käytettäviä standardityyppisiä, liukuturva- ja ajotasoritilöitä.
• Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme ritilät erittäin lyhyellä toimitusajalla. 

STR-Liukuturvaritilä  
XSP-16x75/30x2 Znk. 
Käyttökohteina invaluiskat ja 
jalkasäleiköt.

STR-Hoitotasoritilä HAK-33x75/30x3 
rakenne kuva. 

STR-RITILÄASKELMAT

STR-RITILÄN KIINNITTIMET

Suomen Teräsritilä Oy valmistaa oheisten 
perustyyppien lisäksi ritiläaskelmia myös 
ruostumattomista ja haponkestävistä ma-
teriaaleista. Vakiona ritiläaskelmissa on sil-
mäkoko 34 x 75 mm.

Ritiläaskelmia valmistetaan teräslevyistä 
sekä kaikista sivuilla esiintyvistä ritilätyy-
peistä, esim. 21 x 75 mm ja 16 x 75 mm.

S-liukuturvalista askelmassa (safety) 
Malli on pakollinen useassa EU-maassa. 

SL-Iiukuturvamalli 
Käytössä öljynjalostuslaitoksissa sekä pa-
kollinen offshore-teollisuudessa.

STR-turva-askelma (S), turvalista +  
sileäpintainen ritilä.

STR-Liukuturva-askelma (SL) turvalista + 
hammastettu pintainen ritilä.

Ritiläaskelmat/Mitoitus, 
pituus x leveys, mm

500 x 160
500 x 200
500 x 230
500 x 260

600 x 160
600 x 230
600 x 200
600 x 260

700 x 160
700 x 200
700 x 230
700 x 260

800 x 160
800 x 200
800 x 230
800 x 260
800 x 300

900 x 200
900 x 230
900 x 260
900 x 300

1000 x 200
1000 x 230
1000 x 260
1000 x 300

1100 x 200
1100 x 230
1100 x 260
1100 x 300

1200 x 230
1200 x 260
1200 x 300

1500 x 260
1500 x 300

Ritilätuotteet on kiinnitettävä alusrakenteisiin välittömästi heti asennuksen yhteydessä. Asennustyössä on noudatettava turvallisuusoh-
jeita ja annettuja määräyksiä. Kiinnikkeitä suositellaan käytettäväksi 4 kpl/ritilä tai 4 kpl/m2. 

STR-Yleiskiinnitin 33 mm Znk 1110. STR-Yläosakiinnitin 16...21 mm Znk.

STR-Täyspuristeritilä P-33x33/30x3 (A) 
alumiini, luonnon väriin anodisoituna.

STR-Liukuturvaritilä  
XP-33x33/30x3 ruostumaton teräs 
SS1.4301, happopeitattuna.

STR-Yläosakiinnitin 33 mm Znk.

STR-PURISTERITILÄT JA STR-JULKISIVURITILÄT

Mittatarkat STR-Puristeritilät kaikkiin julkisiin - ja arkkiteh-
tonisesti vaativiin kohteisiin.
• Rakenne muodostuu ristiin puristetuista lattateräksistä. 

Täyspuristeritilässä rakenne on kennomainen, eli kaikki la-
tat ovat saman korkuisia. Ritilän reunoilla kiertää reunateräs.

• Moduulijaot 20, 22, 25, 33, 40, 44, 50, 60, 66, 75, 80 ja 100 
mm. Korkeudet 20...180 mm ja ainevahvuudet 2...10 mm. 

• Ritilöiden suunnittelu, valmistus ja toimitus määrämittaan 
valmistettuna. 

• Materiaalit S235, S355, alumiini, SS1.4301 ja SS1.4404, useal-
la eri pintakäsittelyvaihtoehdolla.

• Materiaali CE-Merkitty.

http://www.str.fi/tuotteet_puristeritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_ritila-askelmat.php
http://www.str.fi/tuotteet_kiinnittimet.php
http://www.str.fi/tuotteet_julkisivuritilat.php
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STR-LASIKUITURITILÄT

Lasikuituritilät ovat kemiallisten aineiden sietokyvyltään 
erinomaisia ja niihin ei iske korroosio. Korkean sähkön eris-
tävyyden johdosta, ritilät sopivat hyvin myös sähköteolli-
suuden rakenteisiin.

• Lasikuituritilän rakenne muodostuu ristiin punotuista lasi-
kuitusäikeistä ja hartsista. 

• Hartsi vaihtoehtoja on: Ortoftaali polyester, softaali polyes-
ter, vinyyliesteri ja fenoli. 

• Moduulijaot 20, 38 ja 50 mm. Eniten käytetty moduulijako 
on 38 mm jolloin ritilän vapaan silmäaukon koko on 32 x 
32 mm, varastoimme 30 ja 38 mm:n ritilöitä (väri RAL 7035).

• Lasikuituritilät toimitetaan useasti liukuturva pinnoitteella 
R13, jolloin ritilä sopii myös mainiosti esim. meri- ja kaivos-
teollisuuteen sekä öljynjalostamoihin.

• Lasikuituritilöitä voidaan valmistaa myös eri väreihin, huo-
mioi pidempi toimitusaika.

STR-Lasikuituritilä GRP-BK

STR-Lasikuituritilä GRP-BQSTR-Lasikuituritilä GRP-K

• Ritiläalueet voidaan suunnitella ja 
valmistaa asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti.

• Lasikuituritilä täyttää EN ISO 14122-2 
määrätyt kuulakokeet.

STR-TASOPROFIILIRITILÄT

TASOPROFIILIRITILÄ BZ
Tasoprofiiliritilä “Hammas” (BZ) 
tarjoaa tehokkaan liukastumi-
sen ehkäisyn erittäin selväpiir-
teisen pintarakenteensa ansios-
ta. Tämän takia se soveltuu eri-
tyisesti tiloihin, joissa käytetään 
liukastuttavia aineita.

TASOPROFIILIRITILÄ BN-O
Tasoprofiiliritilä “O” soveltuu hy-
vin kohteisiin, joissa kävellään 
kävelykengillä ja joissa liukastu-
misen vaara on suuri.
Erikoisen pintakuvioinnin vuok-
si, taso pysyy kuivana kaikissa 
tilanteissa.

TASOPROFIILIRITILÄ BP
Tasoprofiiliritilä “Viiva” (BP) erot-
tuu muista ulkonäkönsä ansi-
osta. Rauhallisen muotonsa ja 
korkean kantokykynsä takia sitä 
suositellaan teollisuuslaitosten 
suurille ritiläpinnoille.

TASOPROFIILIRITILÄ BN-G
Tasoprofiiliritilä BN-G käytetään 
tiloissa, missä ei haluta läpinäky-
vyyttä ja missä myös kuljetaan 
korkokengissa ilman että turval-
lisuus vaaraantuu.

Tasoprofiilit teollisuuteen tasoihin, askelmiin ja katto-/kulkusil-
toihin.
• Rakenne muodostuu C-profiilimaiseksi valssatusta metallilevys-

tä, jonka pinnassa on kuviointi jokaisen käyttökohteen mukai-
sesti. Pituudet määrämittojen mukaisesti.

• Moduulileveydet 120, 180, 240, 300, 360, 420 ja 480 mm. Kor-
keudet 30...100 mm.

• Materiaalit S235, S355, alumiini, SS1.4301 ja SS1.4404, usealla eri 
pintakäsittelyvaihtoehdolla.

• Rakenne EN ISO 14122-2 mukaisesti, myös muita vaihtoehtoja.
• Materiaali CE-Merkitty.
• Varastoimme Suomessa käytettävää standardityyppistä BZ-

Tasoprofiiliritilää L = 6 M.

STR-KIERREPORTAAT

Kierreporras on käytännöllinen ja tilaa säästävä porrasratkaisu.

• Materiaalivaihtoehdot S235, S355 ja 
ruostumattomat teräkset. Useita pinta-
käsittelyvaihtoehtoja.

• Kierreportaiden kulkuleveydet 550...2000 
mm, sisä- ja ulkotiloihin.

• Useita eri kaidetyyppi- ja askelma vaih-
toehtoja.

• Suunnittelijamme tekevät asiakkaan il-
moittamien mittojen mukaisesti tilaus-
kohtaiset piirustukset, jolloin huomiom-
me myös kaikki voimassa olevat raken-
nusmääräykset ja -säädökset.

Paloluokka R30
• STR-Teräskierreporras on palotestattu 

VTT:n Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 
palolaboratoriossa R-30-testiohjelman 
mukaisesti. Testaus ja luokitus on tehty  
EN 1365-6:n ja EN 13501-2:n mukaan.

CE-Merkintä
• STR-Teräskierreportaalla on CE-Merkin-

tä: EXC2 according to EN 1090-2:2008+ 
A1:2011 and EN 1090-3:2008.

http://www.str.fi/tuotteet_tasoritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_lasikuituritilat.php
http://www.str.fi/tuotteet_kierreportaat.php
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MYYNTI JA VALMISTAVAT TEHTAAT PORISSA

Suomen Teräsritilä Oy Suomen Teräsporras Oy
Hevoshaankatu 2, 28600 PORI Hevoshaankatu 6, 28600 PORI
Puhelin 02 637 5700 Puhelin 02 637 5700
Faksi 02 637 5701 Faksi 02 637 5701
www.str.fi www.suomenterasporras.fi
myynti@str.fi
Maakohtainen edustus ja yhteistyökumppanimme Suomessa:
www.lichtgitter.de

Suomen Teräsritilä Oy toimittaa pyydettäessä tuotekansion. Lisää tuotetietoa sivuilta www.str.fi sekä käsikirjoista!

Suojahäkin mallit
• Valmistamme kierre- ja suoranportaan 

ympärille suojahäkin kohteen mukai-
sesti. Häkki voidaan tehdä koko portaan 
kattavaksi tai haluttuun korkeuteen asti.

Häkin perusmallit:
• U-Mallinen, pyöreä ja neliskanttinen.
• Puoli-/Neljänneshäkki.
• Seinämateraali vaihtoehtoja: Ritilät, rei-

kälevyt, verkkolevyt, putkikehikot, ym.
CE-Merkintä
• STR-Suojahäkillä on CE-Merkintä: EXC2 

according to EN 1090-2:2008+A1:2011 
and EN 1090-3:2008.

STR-SUOJAHÄKIT

STR-SUORAPORRAS

Suoraporras sopii mainiosti yhden tai useamman kerrosvälin portaaksi.
• Materiaalivaihtoehdot S235, S355 ja ruos-

tumattomat teräkset. Useita eri pintakä-
sittelyvaihtoehtoja.

• Suorien portaiden kulkuleveydet 500 
mm:stä ylöspäin, sisä- ja ulkotiloihin.

• Useita eri kaidetyyppi- ja askelma vaihto-
ehtoja.

• Suunnittelijamme tekevät asiakkaan il-
moittamien mittojen mukaisesti tilaus-
kohtaiset piirustukset, jolloin huomiom-
me myös kaikki voimassa olevat raken-
nusmääräykset ja -säädökset.

Paloluokka R30
• STR-Suoraporras on palotestattu VTT:n 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan palo-
laboratoriossa R-30-testiohjelman mu-
kaisesti. Testaus ja luokitus on tehty  EN 
1365-6:n ja EN 13501-2:n mukaan.

CE-Merkintä
• STR-Suoraporras on CE-Merkitty: EXC2 ac-

cording to EN 1090-2:2008+A1:2011 and 
EN 1090-3:2008.

STR-INVALUISKA

STR-Invaluiska julkisiin - ja erityiskohteisiin.

• Suunnittelemme ja valmistamme inva-
luiskat asiakkaan haluamiin mittoihin.

• Suunnittelijamme tekevät asiakkaan il-
moittamien mittojen mukaisesti tilaus-
kohtaiset piirustukset, jolloin huomiom-
me myös kaikki voimassa olevat raken-
nusmääräykset ja -säädökset.

• Materiaalivaihtoehdot S235, S355 ja 
ruostumattomat teräkset. Useita eri pin-
takäsittelyvaihtoehtoja.

• STR-Invaluiskien kulkuleveydet 900 
mm:stä ylöspäin.

• Useita eri kaidetyyppi- ja ritilä vaihtoeh-
toja.

CE-Merkintä
• STR-Invaluiskalla on CE-Merkintä: EXC2 

according to EN 1090-2:2008+A1:2011 
and EN 1090-3:2008.
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http://www.str.fi/tuotteet_kierreportaat.php#suojahakki
http://www.str.fi/tuotteet_suoraportaat.php
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