
Sisustus- ja 
julkisivuverkot



Arkkitehtoniset verkot
Ruostumattomasta teräslangasta ja vaijerista 
punottuja verkkomattoja käytetään sekä seinä- 
että kattoverhoiluissa, tilanjakajina ja jopa 
lattioissa. Ulko tilassa verkkoja voidaan asentaa 
aita- ja kaiderakenteisiin sekä rakennusten 
julkisivuihin, joissa ne samalla suojaavat esim. 
auringon lämpösäteilyltä. Saatavana on myös 
alumiinisia, pronssisia ja maalattuja verkkoja. 

Tietty verkkotyyppi voi toimia mediateknologian 
alustana, jolloin siihen liitetään led-tekniikkaa, 
verkon säilyttäessä kuitenkin läpinäkyvyytensä.

Hanasaaren varalämpökeskus, Helsinki
• verkko: Fusio Tigris

Viereinen ja etusivun kuva:
Hanasaaren varalämpökeskus, Helsinki
• verkko: Tigris



Monipuolisia materiaali- ja 
ulkonäkövaihtoehtoja
Lankaverkoissa yhdistyvät monet eri ominaisuu-
det: edustava ulkonäkö, muokattava rakenne, 
kestävyys, läpinäkyvyys sekä valon ja lämmön 
heijastuvuus. Verkkoja toimitetaan eri levyisinä 
ja pituisina, eri tiheyksillä ja lankapaksuuksilla, 
mikä antaa suunnittelijalle monipuoliset 
mahdollisuudet.

Verkot voivat olla jopa kahdeksan metriä 
leveitä, pituuden suhteen ei ole rajoituksia. 
Verkkojen pituussuunnassa kulkevat vaijerit ja 
leveyssuunnassa jäykät langat. Näin verkot 
ovat pituussuunnassa taipuisia, jolloin niitä 
voidaan kuljettaa rullattuina. 

Verkot toimitetaan yleensä määrämittaan 
leikattuina ja niihin voidaan jo tehtaalla 
kiinnittää kannatuksessa tarvittavat liitososat. 
Tarpeen vaatiessa toimitukseen voidaan 
yhdistää esimerkiksi silmukkapultit sekä veto- 
tai puristusjouset.

Mårtensbron koulu, Espoo
• verkko: Kiwi

Kauppakeskus HS Center, Vaasa
• verkko: PC-Futura 3110





Musiikkitalo, Helsinki
• verkko: Futura 3110



Jakomäen huippulämpökeskus, Helsinki
• verkko: Lago, high tensile



Hewlet-Packard, Espoo
• verkko: Kiwi

Inlook Group, Helsinki
• verkot: Kiwi ja Lamelle

Pyhän Laurin kappeli, Vantaa
• verkko: Baltic-Bronze (open 52 %) patinoitu



Myynti ja asennus:

Inlook Oy 
Sahaajankatu 1 
00880 Helsinki 
Puhelin 020 7589 200 
Faksi (09) 780 980

Aluekonttorit:

Inlook Kuopio 
Teräskatu 8 
70150 Kuopio 
Puhelin 020 7589 200 
Faksi (017) 263 1003

Inlook Tampere 
Rajasilta 3 A1 
33880 Lempäälä 
Puhelin 020 7589 200 
Faksi (03) 265 4553

Inlook Turku 
Kairiskulmantie 18 
20760 Piispanristi 
Puhelin 020 7589 200 
Faksi (02) 242 4934

Inlook Oulu 
Sisärakenne Kukkola Oy 
Pilliläntie 4 
90460 Oulunsalo 
Puhelin 020 7589 200 
Faksi (08) 521 1579

info@inlook.fi 
etunimi.sukunimi@inlook.fi

Inlook Oy on suomalainen 
sisärakentaja. Toimialamme ovat 
sisäkattojen ja järjestelmäseinien 
asennusurakointi sekä materiaali-
myynti. Inlook-konserniin kuuluvat 
teolliset jauhemaalaamot 
kolmessa maassa, Ohutlevy-
osasto sekä kolme rakentavaa 
tytäryhtiötä. Palveluksessamme 
on yli 300 ammattilaista koti-
maassa, Venäjällä ja Baltiassa.

inlook.fi
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Kuopion Energia, HPN 3 voimalaitos, Kuopio
• verkko: Omega 1520 (52 metrin yhtenäinen verkkokaista)


