PEITÄMME KAIKEN!

Hallit

Pressuhallit ovat erinomainen vaihtoehto esimerkiksi konesuojiksi tai varastointiin. Hallien peitteet ja rungot
valmistetaan parhaista materiaaleista, jolla taataan paras mahdollinen laatu ja kestävyys kaikissa pohjoisen
olosuhteissa.
Valmistamme myös jo olemassa oleviin halleihin ja katoksiin uusia pvc-peitteitä mittatilaustyönä. Jos hallisi
runko on ehjä, mutta kaipaa uutta peitettä, ota yhteyttä.

Maatalouden peitteet ja pressut
Henkilökuntamme suunnittelee ja valmistaa esimerkiksi vilja- ja maansiirtovaunujen veivipeitteitä,
viljakuivureiden kaatoaltaiden suojia tai vaikka lietesäiliön katteita.
Valmistamamme navetan syöttökaukalon suoja on erittäin kustannustehokas vaihtoehto muihin ratkaisuihin
verrattuna.

Biokaasulaitoksen
reaktorin peitteet__

Hallit

Ampumaradan taustavallin peitteet

Erikoistuotteet, lähes mitä tahansa pressukankaasta
Vuosien saatossa olemme valmistaneet mitä erikoisempia tuotteita: uusi nuttu mainoslumiukolle, vedenalaisen
tutkimusaluksen tai trimaranin kävelykansi, ampumaradan taustavalli, perunapuimurin kate, minigolfradan
vesialtaan pohja tai biokaasulaitoksen reaktorin kupoli.
Ipe-Peitteen toiminta-ajatus on: Peitämme kaiken!

Asennus-, muutos- ja korjauspalvelu
Asennuspalvelumme asentaa tarvittaessa kaikki valmistamamme tuotteet toimipisteissämme tai paikanpäällä
luonasi. Teemme myös kaikki tarvittavat muutostyöt jo olemassa oleviin peitteisiin.
Hyllystämme löytyvät pientarvikkeet raskaan kaluston kapellien TIR- ja muihin korjauksiin. Tarvittaessa
huoltoautomme saapuu korjaamaan peitteet luoksesi. Liikkuva kalustomme voi tulla myös mittaamaan ja
arvioimaan suojaustarpeesi paikanpäälle.

Autokuomut
Raskaalle kalustolle valmistamme peitteitä ja kuomuja yli 40 vuoden kokemuksella. Tuotteissa käytämme vain
laadukkaita pvc-kankaita ja asiantunteva henkilökuntamme valmistaa tuotteet Lahdessa ja Himangalla käyttäen
viimeisintä konetekniikkaa. Ipe-Peitteen valmistama ja punomalla kiinnitetty liukukaton peite on tunnettu
kestävyydestään ja vesitiiviydestään.
Tarjoamme myös rahoituksen suurille hankinnoille, jolloin saat uuden tuotteen käyttöösi käsirahalla.

Teollisuuden peitteet ja suojapressut
Valmistamme suojapeitteitä teollisuuden tuotteiden suojaukseen. Valmistamillamme suojahupuilla tuotteet
voidaan suojata sääolosuhteilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Prosessiteollisuuteen valmistamme esimerkiksi kaasukanavien liikuntasaumoja, säiliöiden kattoja, pesusuojia
ja huoltosuojia. Suojauksella varmistetaan ettei esim. huollettavan laitteen sisään tai tilaan pääse sinne
kuulumattomia materiaaleja tai ihmisiä.

Oviverhot, tilanjakajat ja pesuverhot
Oviverholla saadaan kätevästi muutettua avonainen
katos sääsuojaksi. Oviverhoon voidaan saumata
verkollinen osa, jolloin ilma pääsee kiertämään
tilassa, mutta sade, lumi ja lehdet eivät pääse sisään.
Samalla myös tuulikuormitus vähenee.
Tilanjakajaverhoilla voidaan jakaa ja suojata asennusym. tiloja tarpeen mukaan esimerkiksi pölyltä,
kipinöiltä, roiskeilta, UV-säteilyltä tai melulta.
Pesuverhoilla suojaat roiskeilta asennus- tai ns.
puhtaan puolen tilat.

Valmistamme tuotteemme
laadukkaista pvc kankaista, jotka on
valmistettu ympäristöä kunnioittaen.

Tuotteita yli 40 vuoden kokemuksella!
Tavoitteemme on olla arvostettu yhteistyökumppani kaikille
asiakkaillemme. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa ja
yrityksellemme onkin myönnetty avainlipputunnus.
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