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ANTURA

Helpommin
Nopeammin
Energiatehokkaammin

NOPEAAN JA varmaan PERUSTAMISEEN

FinnEPS Rakennustuoteryhmän perustustuote ANTURA tarjoaa ratkaisun kustannus- ja
energiatehokkaiden perustusten rakentamiseen jopa yhdellä valukerralla!
ANTURA yhdessä FinnEPS-harkkosokkelin kanssa muodostaa kylmäsillattoman, tiiviin ja
kestävän perustuksen mille tahansa rakennustyypille. Yhdessä FinnEPS Lattiaelementin
kanssa myös kokonaisen alapohjarakenteen toteuttaminen onnistuu edelleen yhtä
vaivattomasti ja tehokkaasti.
FinnEPS Rakennustuotteet valmistetaan tehtaallamme Kokemäellä ja
toimitusvarmuutemme on huippuluokkaa. Voit luottaa, että tuotteet valmistuvat ja
toimitetaan ajallaan, sekä mahdolliset lisätoimitukset onnistuvat yhtä varmasti!
Toimitusajat FinnEPS Rakennustuotteilla ovat verrattain nopeat; heti toimitettavista
varastotuotteista mittatilauksena valmistettaviin muutaman viikon toimitusajalla oleviin
elementtituotteisiin!

ANTURA
ERISTETTY ANTURAMUOTTI
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Nopea, kevyt ja helppo asennus
Tukeva valmis muotti
Betonointi anturalle ja sokkelille
yhdellä valukerralla!
Eristetty reunoilta, eli
energiatehokas ratkaisu
Helppo muokattavuus viistouksiin,
eri kulmille jne.
Edullinen
Soveltuu mille tahansa ratkaisulle
Ei erikseen koottavia osia

Uudistunut ANTURA!
FinnEPS Rakennustuoteryhmän perustustuote
ANTURA on nyt entistäkin tehokkaampi! ANTURA
on heti asennusvalmis perustuselementti
anturaperustuksiin kaikkiin rakennuskohteisiin:
pientaloihin,
rivitaloihin,
halleihin,
tehdasrakennuksiin…
ANTURAN 600 mm levyinen betonitila on 200 mm
korkea ja molemmin puolin 60 mm vahvoilla EPSseinämillä eristetty. Ponttiliitokset molemmissa
päissä varmistavat anturoiden tiiviin ja
mittatarkan asennuksen.
Yksi antura on 1200 mm pitkä ja painaa itsessään
vain reilun kilon verran. Asentaminen ja tuotteiden
käsittely on siis varsin kevyttä ja nopeaa!
Raudoitteille on integroidut kannakkeet kahdessa
tasossa, joka mahdollistaa myös suurempien
kantavuuksien toteuttamisen yhtä tehokkaasti.
Betonimenekki n. 97 l/m.

ANTURA
ERISTETTY ANTURAMUOTTI
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Anturakulma
ANTURAKULMA
on
tehdasvalmis
kulmaelementti anturaperustuksiin ja se on
heti asennusvalmis yhdessä ANTURAN kanssa.
ANTURAKULMA on 960 mm x 960 mm
ulkomitoiltaan, betonitilan leveys 600 mm ja
korkeus 200 mm.
ANTURAKULMA-tuotetta on saatavilla R
(oikea)- ja L (vasen)-malleja ja ne myydään
kappaleittain.

ANTURAKULMA
ERISTETTY ANTURAMUOTTI KULMIIN

960 mm
200 mm

240 mm
960 mm
Betonitila 600 mm
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Kertavalu
Yhdessä FinnEPS-harkon kanssa ANTURA
voidaan asentaa ja valaa samalla kerralla
valmiiksi perustusrakenteeksi halutulla
sokkelikorkeudella.
FinnEPS
Harkon
vakiokorkeus (300 mm) hyödyntäen, sokkelin
korkeus on helpoin toteuttaa 300 mm:n jaolla, eli
vaikkapa 600, 900 tai 1200 mm korkeana,
rakennuksen suunnitellusta perustustavasta ja
alapohjarakenteesta riippuen.
Mittatarkan ja kestävän perustuksen päältä on
helppo jatkaa millä tahansa rakenneratkaisulla;
FinnEPS-harkoilla tai -elementeillä, valmiilla
talopakettitoimituksella, betonielementeillä,
puurunkoisella talolla, tiilitalolla...
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Tehdas vesitornin juurella
FinnEPS Oy on vuonna 1989 perustettu, kotimaiseen osaamiseen pohjaava, luotettava ja vakaa
perheyritys, joka on erikoistunut lämpöeristettyjen betonivalettavien rakennustuotteiden
suunnitteluun ja valmistukseen. Olemme panostaneet tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, sekä
tuotantokapasiteettiemme kehittämiseen ja materiaalihävikin minimoimiseen.
FinnEPS on valmistanut betonivalettavia rakennustuotteita omalla tehtaallaan Kokemäellä vuodesta
1999 lähtien. Kaikilla FinnEPS Harkkotuotteilla on GTIN-koodit ja ne löytyvät globaalista GS1rekisteristä, sekä RT Rakennnustuotetietokannasta.
FinnEPS Rakennustuotteet kuuluvat Rakennusmateriaalien M1 päästöluokkaan ja niiden
valmistuksessa noudatetaan ISO9001 laadunhallintastandardeja.
Kaikki FinnEPS Harkko- ja Elementtituotteet on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän
rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Suomen
ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo on rakennettu FinnEPS harkoilla ja se valmistui vuonna
2020 Kaarinaan.
Tuotekehityksemme on jatkuvaa ja seuraamme aktiivisesti rakennusalan muuttuvia ohjeistuksia
pitääksemme tuotteemme mahdollisimman hyvin niitä vastaavina.
FinnEPS:n kaikki suunnittelutyö ja tuotevalmistus tehdään Suomessa.

FinnEPS Oy on erikoistunut EPS-eristettyjen rakennustuotteiden suunnitteluun
ja valmistukseen. Perheyrityksemme tuotekehitystyö on ollut jatkuvaa jo
vuodesta 1999 lähtien.
FinnEPS Rakennustuoteryhmään kuuluvat tuotteet:
FinnEPS 200 INS-harkko
FinnEPS 350-harkko
FinnEPS 350 INS-harkko
FinnEPS 450-harkko
FinnEPS 450 INS-harkko
FinnEPS 450/31 INS-harkko
FinnEPS MASSA-elementtiharkko TULOSSA 2022!
FinnEPS Maski 130
FinnEPS Maski 150
FinnEPS Maski 220
FinnEPS Antura UUTUUS!
FinnEPS Anturakulma UUTUUS!
FinnEPS Kaari
FinnEPS Valusuoja
FinnEPS Seinäelementti FSE
FinnEPS Lattiaelementti FLE
FinnEPS Kattoelementti FKE
Kaikki FinnEPS Rakennustuotteet valmistetaan tehtaallamme Kokemäellä ja ne
ovat listattuna Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan
ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkittyjen rakennusten rakentamiseen.
FinnEPS Rakennustuotteet ovat myös M1 päästöluokiteltuja ja allergiavapaita.
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