
UK-Muovi Oy
Muovikatu 9, 74120 Iisalmi
Puh. (017) 821 8111, fax (017) 825 156

www.ukmuovi.fi
Monipuolisesti ja asiantuntevasti muovista. Kotimaista muovialan huippuosaamista pihaan, rantaan, rakentajalle ja eristykseen. 

Toteuta unelmiesi 
laituri!

Kelluva ponttonilaituri on paras ratkaisu. 
Kun veden korkeus vaihtelee, ponttoni-
laituri on aina pinnalla.

Valitse laituri, joka kestää vuodesta 
toiseen. Se on turvallista itsellesi ja 
hyväksi ympäristölle.

UKM-ponttonilaituri on ympärivuotinen 
ystävä. Suojaisassa paikassa se palvelee 
kesän riemujen lisäksi niin talven 
avantouimareita kuin kevään ensimmäisiä 
kahviretkeilijöitäkin.

Laajasta valikoimasta löytyvät laiturit, 
ponttonit ja kiinnitystarvikkeet.   
   
Tee-se-itse-rakentajille 
ohjeet ja vinkit osoitteesta 
www.ukmuovi.fi.

Myynti hyvin varustelluissa 
rautakaupoissa.

Kestävä.
Vakaa.

Kantava.
Toimiva.

Nopea asentaa.
Siisti.

Tyylikäs.
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Kantavuus 120 kg
Harmaa
Koko Ø 35x120 cm

EAN 6418378910090
Tuotetunnus 910009

UKM Ponttonit ja valmislaiturit
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Kelluva ponttonilaituri on paras ratkaisu Suomen kesään!

Jyry

Jysky

Joutsen Jytky

Jässikkä

Nassikka

Kantavuus 145 kg
Vihreä
Koko 25x50x120 cm

EAN 6418378981007
Tuotetunnus 910010

Kantavuus 200 kg
Musta
Koko 35x50x120 cm

EAN 6418378981021
Tuotetunnus 910016      

Kantavuus 430 kg
Grafiitinharmaa
Koko 50x140x120 cm
Mukana yhdystanko
EAN 6418378910182
Tuotetunnus 910018

Kantavuus 530 kg
Musta
Koko 50x77x200 cm

EAN 6418378910076
Tuotetunnus 910007

Kantavuus 220 kg
Harmaa
Koko Ø 35x220 cm

EAN 6418378910083
Tuotetunnus 910008

Valitse tarpeeseesi sopiva ponttoni
UKM-ponttoneita on erikokoisia ja -muotoisia. Niistä 
löydät sopivan vaihtoehdon sekä pieneen mökkilaituriin 
että järeämpää kantavuutta vaativiin venelaitureihin.

UKM-ponttoni kestää
UKM-ponttonien raaka-aineena  on kovia sääolosuhteita 
kestävä, UV -suojattu polyeteeni (PE). Materiaali ei 
murene eikä vety. UKM-ponttonit kestävät hyvin  
pakkasta (-40 C).

UKM-ponttoni toimii
UKM-ponttonit kelluvat vakaasti raskaassakin 
kuormituksessa vuodesta toiseen. Veden korkeudesta 
riippumatta laituri on aina oikealla korkeudella.

UKM-ponttoni ei vuoda
UKM-ponttonit on valmistettu ilman saumoja yhtenä 
kappaleena valamalla rotaatiovalukoneessa. 
Ponttoneissa ei siis ole vuotavia hitsaussaumoja.  
Ponttonien seinämät ovat vahvat eikä niihin tule reikiä 
esim. airon kolhaisuista.

UKM-ponttoni on helppo asentaa
UKM-ponttoneissa on korvakkeet, joiden avulla 
käsittely ja kiinnittäminen laituriin on helppoa. 
Kelluntakorkeutta ja laiturin tasapainoa voidaan lisäksi 
säätää  vedellä tai hiekalla. UKM-ponttoneissa on tätä 
varten kierrekorkki. 

UKM-ponttoni pysyy siistinä
UKM-ponttonien pinta on sileä ja siten helppo 
tarvittaessa puhdistaa. Sileän pinnan ansiosta UKM- 
ponttoneihin ei helposti tartu levä tai sammal. 
Myös ympäristö pysyy puhtaana, koska ponttoneista ei 
liukene  mitään vesistöön.
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Joutsen-laituri -ja ponttonituotteet:

22,5 m², kantavuus 3010 kg

18 m², kantavuus 2580 kg 27 m², kantavuus 2580 kg 27 m², kantavuus 2580 kg 22,5 m², kantavuus 3010 
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Joutsen on yksilöllinen valmislaituri
Joutsen-laituri
muuntuu tarpeesi 
mukaan.

Vaihtoehtoisia 
kokoonpanoja on 
rajaton määrä.                       
 Ponttoneja ja laituri-
moduuleja lisäämällä  
 saadaan erikokoisia 
ja -muotoisia 
laitureita.

Joutsen-laituri on 
vakaa ja turvallinen. 

Joutsen-laiturin 
ideana on kiinnittää 
ponttoni laituri-
moduulien liitos-
kohtaan. 

Näin veden liike ei 
siirry laituriin vaan 
pelkkä ponttoni 
keinuu.

 Joutsen-laituri on 
tyylikäs.                   

Laiturin puuosat ovat 
profiloitua ruskeaa 
kestopuuta. 

Tyylikkään kokonai-
suuden täydentävät 
grafiitinharmaat 
ponttonit.

Joutsen-laituri on 
nopea asentaa.
           
Laiturimoduulit 
kiinnitetään toisiinsa 
yhdystangolla. Ne 
voidaan asentaa joko 
päädyt vastakkain tai 
sivut vierekkäin.

Asennus onnistuu 
jopa täysin ilman 
työkaluja !

Esimerkkejä Joutsen-laiturin kokoonpanoista:

Joutsen-laiturimoduuli
Koko 150 x 300 cm
EAN 6418378601509
Tuotetunnus 600150
Huom! Jatkoliitosraudat on 
valmiiksi asennettu.

Joutsen-maakiinnityssarja
- Laiturielementtien 
kiinnittämiseen  betoni- tai 
puualustaan.
 Pakkaus sisältää 2 sarjaa.
EAN 6418378701704
Tuotetunnus 600133

Joutsen-kiinnitysrengas
- Pylvään kiinnittämiseen.
EAN 6418378701650
Tuotetunnus 600135

Joutsen-sivukiinnityssarja
- Laiturielementtien kiinnittämiseen  
 rinnakkain.
 Pakkaus sisältää 2 sarjaa.
EAN 6418378701667
Tuotetunnus 600132

Joutsen-kiinnityssarja
- Laiturielementtien kiinnittämiseen  
 kohtisuoraan toisiaan vasten.
 Pakkaus sisältää 2 sarjaa.
EAN 6418378701681
Tuotetunnus 600134

Kaikki rautaosat ovat kuumasinkittyä terästä.

Säädettävä!

Ø11,5 cm

Joutsen-jatkokiinnityssarja
- Laiturielementtien kiinnittämiseen  
 toisiinsa.
 Rautoihin pujotetaan yhdystanko,  
 johon ponttoni kiinnittyy.
 Pakkaus sisältää 2 sarjaa.
EAN 6418378701674
Tuotetunnus 600131
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Vaivattomasti valmis 
laituri.

Yhdistele laituri 
valmiista käyntisilloista 
ja päätyosista sekä 
JYRY- tai JYSKY-
ponttoneista.

    

Vakaa ja toimiva.

UKM-puuosat ovat 
saavuttaneet suosion 
tukevan rakenteen ja 
käytännöllisyyden 
ansiosta.
   

Antaa tuulten 
riepotella.

Puuosat ovat koviinkin 
olosuhteisiin tarkoitet-
tua profiloitua ruskeaa 
kestopuuta.

Ponttonit kestävät hyvin 
Suomen vaativissa 
sääolosuhteissa.

Helppo ja nopea 
kuljettaa ja asentaa.

Käyntisillat ja päätyosa 
mahtuvat peräkärryyn 
yhdessä ponttonien 
kanssa. 

Osat liitetään toisiinsa 
tehtaalla asennetuilla  
kiinnitysraudoilla.

UKM-jatkoliitossarja
-  Täydellinen paketti suoraan  
jatkoliitokseen pultteineen  
 ja ruuveineen.
EAN 6418378890057
Tuotetunnus 600103

UKM-laituri kestää

UKM-maakiinnityssarja
- Täydellinen paketti laiturin   
 kiinnittämiseen rantaan.
EAN 6418378701742
Tuotetunnus 600105

Reilusti tilaa oleskeluun 
(180 x 270 cm).
Asennettavissa myös 
rinnakkain.
Sisältää kulmaliitosraudat 
asennettuna sekä 
saranapultit.
EAN 6418378600526
Tuotetunnus 600052

UKM-kiinnitysrengas
-  Käytetään laiturin paalu- tai   
 ankkurikiinnitykseen.
EAN 6418378860517
Tuotetunnus 600106

Leveä ja tukeva 
kulkuväylä 
(133 x 270 cm).
Asenna yksi tai useampia 
käyntisiltoja peräkkäin.
Sisältää jatkoliitosraudat 
asennettuna sekä 
saranapultit.
EAN 6418378600519
Tuotetunnus 600051

UKM-kulmaliitossarja
-  Täydellinen paketti pääty- 
 osan kiinnittämiseen  
 käyntisiltaan pultteineen  
 ja ruuveineen.
EAN 6418378890040
Tuotetunnus 600104

UKM-PÄÄTYOSAUKM-KÄYNTISILTA

Muista:
saranapultit löysälle, 

jotta laituri elää 
aaltojen mukana!

Säädettävä!

Ø 11,5 

Runsaasti leveyttä
(180 x 270 cm).
Asenna tarvitsemasi 
määrä peräkkäin.
Sisältää jatkoliitosraudat 
asennettuna sekä 
saranapultit.
EAN 6418378600502
Tuotetunnus 600050

UKM-LEVEÄ LAITURI

Kaikki rautaosat ovat 
kuumasinkittyä terästä.

dat 

AITURI


