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• Plano XL -kattolaatta
• Plano Pro -kattolaatta
• TopSafe Uni- ja TopSafe Pro -tiivissaumakatteet
• PintaUltra -kolmiorimakate



PLANO XL – TYYLIKÄS KATTOLAATTA KAIKILLE 
HARJAKATOILLE

Plano XL on tavallista kattolaattaa suurempi, linjakkaasti 
muotoiltu bituminen laattakate. Sen tavallista suurempi 
koko tuo katon struktuurin esiin - ja tekee asennustyöstä 
nopeampaa! Plano XL sopii suomalaisen maisemaan. Se 
sopii sekä perinteiseen rakennustyyliin että modernin 
ilmeen rakennuksiin. Bituminen kate istuu tiiviisti katon 
erilaisiin muotoihin ja yksityiskohtiin. Kattolaatat ovat 
sateellakin hiljaisia: kivisirotepinta rikkoo ja vaimentaa 
sadepisarat niin ettei rankkasateenkaan rummutus 
häiritse.



PLANO PRO – KAUNIS, PERINTEINEN 
KATTOLAATTAMALLI KOHTEESEEN KUIN 
KOHTEESEEN

Plano Pro -kattolaatta on käytettävyydeltään moderni, 
muotoilultaan perinteinen bitumikattolaatta. Plano Pro 
-kattolaatassa ei ole lainkaan irtirevittävää suojamuovia, 
joten asennustyö sujuu siististi ja tehokkaasti! Plano Pro 
sopii kaikille harjakatoille; niin kaupunkilaisiin omakoti- 
taloihin kuin rantamökeille ja piilopirtteihin. Luonnollisen 
kivisirotepinnan ansiosta laattakate sulautuu kauniisti 
maisemaan. 



TIIVISSAUMAKATTEILLA TAATUSTI TIIVIS KATTO

Tiivissaumakatteet ovat paras vaihtoehto silloin kun 
katolle tarvitaan varmaa vedenpitävyyttä, kestävyyttä ja 
eleettömän tyylikästä ulkonäköä. 

TopSafe Uni -tiivissaumakate asennetaan aina osaksi 
limittäin viereisen katevuodan päälle, jolloin reunat 
liimautuvat tiukasti yhteen ja muodostavat näin napakan, 
huomaamattoman mutta tiiviin sauman. 

TopSafe Pro, leveäsaumainen tiivissaumakate sopii 
myös loivemmille harjakatoille. Sen liimapintaiset saumat 
ovat leveydeltään noin puolet vuodan leveydestä. TopSafe 
Pro on paras valinta silloin, kun halutaan katolle erityisen 
vahvaa vedenpitävyyttä ilman tulitöitä. 

PINTAULTRA -KOLMIORIMAKATE ON LINJAKAS JA 
PERINTEINEN KATEVAIHTOEHTO

Kolmiorimakate antaa katolle näyttävää arvokkuutta. 
Esteettisen ulkonäön lisäksi rimat tuovat katolle lisää 
toimivuutta: ne ohjaavat osaltaan sadeveden hallitusti 
pois katolta. PintaUltra -kolmiorimakate sopii erityisen 
hyvin historiallisiin kohteisiin sekä tyyliltään perinteisten 
rakennusten katteeksi. Kolmiorimakate on kaunis, 
käytännöllinen ja kodikas vesikatevaihtoehto.  
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BMI Icopal, kattourakointiyhtiö Icopal Katto Oy ja tiilikatevalmistaja 
BMI Ormax kuuluvat nyt saman katon alle: yhdessä olemme BMI 
Suomi. Luotetut brändit tukevat luontevasti toisiaan – yhdistymisen 
myötä pystymme tarjoamaan nyt entistä kattavamman 
tuotevalikoiman kaikille katoille, kaikkiin teknisiin tarpeisiin.  

Lue lisää www.bmigroup.com. 


