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INLOOK-ritiläkatot

Yleistä

Ritiläkatto on ilmava, palamaton ja ulkonäöltään ilmeikäs.
Vaihtelevia ratkaisuja saadaan aikaan, kun asennetaan 
elementit eri tasoihin ja käytetään useampaa värisävyä.
Asennuskohteita ovat esimerkiksi liike-, toimisto- ja 
teollisuuden työtilat sekä asemat, terminaalit ja julkiset 
kokoontumistilat.

Tavallisesti ritiläelementit valmistetaan U-muotoisista alumiini-
lamelleista. Ritilätyypin nimeen yhdistetty numero ilmaisee 
lamellin paksuuden millimetreissä. Mahdollinen numeroa 
seuraava kirjain (T) viittaa käytettävään kannatinjärjestelmään. 
Ritilöiden silmäkoko, korkeus ja reunamuoto voivat  vaihdella. 

Moduulirakenteen ja erilaisten kannatusjärjestelmien 
ansiosta kattojen asentaminen käy nopeasti. Avoimen, 
mutta silti peittävän ritiläpinnan taakse kätkeytyy talo-
tekniikka huomaamattomasti. Valaisimet, ilmastointi- ja 
sähkölaitteet liitetään kattoon käyttäen järjestelmään 
integroitavia alustoja ja levyjä. Ne voidaan tarvittaessa 
sijoittaa myös ritilärakenteen yläpuolelle.

Varastotuotteiden perusväri on valkoinen. Muita vakio-
värejä ovat musta ja metallinharmaa. Asiakkaan 

toivomuksesta ritilöitä valmistetaan halutuissa
RAL- tai NCS-värikartaston sävyissä. 



Ritiläkattotyyppejä

Supergrid 4 on yhtenäinen ritiläkatto, jossa kannatinosat
eivät erotu muusta kattopinnasta. Ritiläelementit asenne-
taan kannatin- ja välilamelleista koottaviin 600 x 600
mm:n moduuliruutuihin. Järjestelmä sopii keveytensä ja
kannatinjärjestelmänsä ansiosta eri tyyppisiin tiloihin.

Supergrid 4T on ritiläkattojärjestelmä liike- ja 
toimistotilojen sisustamiseen. SG 4T:n rakenteet koostuvat 
ritiläelementeistä, jotka asennetaan T-15 DX- tai 
T-24 DX-kannatinjärjestelmän varaan. 

Supergrid 9 - yleiskäyttöinen ritiläkattojärjestelmä, joka
sopii sekä pieniin että suuriin tiloihin. Avattava ritiläkatto
on pinnaltaan yhtenäinen. Kantavat osat eivät erotu 
muusta rakenteesta.

Supergrid 12-ritilätyyppiä käytetään yleensä alaspäin
avautuvana. Järjestelmä soveltuu silloin erityisesti 
kohteisiin, joissa esimerkiksi valaistus on sijoitettu 
ritiläpinnan yläpuolelle tai talotekniset laitteet vähentävät
asennustilaa. Ritilöistä muodostuu täysin yhtenäinen 
ruudukko, jossa kantavia osia ei voi havaita.

Supergrid 14T-ritiläelementit asennetaan T-15
DX-kannatinjärjestelmän varaan. Ritiläkaton pinta on 
yhtenäinen elementtejä ympäröivien reunalamellien 
ansiosta. T-listat eivät havaittavasti erotu muusta rakenteesta.

Supergrid 20-kattojärjestelmä sopii erityisesti suuriin
tiloihin. Avattava ritiläkatto on pinnaltaan yhtenäinen.  

Supergrid 24T-ritiläelementit asennetaan 
T-24 DX-kannatinjärjestelmän varaan. Parhaiten 
edukseen 24 mm:n lamellit ovat avarissa tiloissa.
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Tuotteiden mitoitus- ja asennusohjeita on INLOOK-tuoteluettelossa kohdassa:
"Metallikatot" - "Ritiläkatot" sekä internet-sivuillamme www.inlook.fi 
valikossa: "Tuoteluettelo". 

Toimitusohjelmamme kattaa kaikkien johtavien sisäkattovalmistajien tuotteet.

Deltagrid-elementit muodostavat sisäkattoon yhtenäisen ja 
selkeän ritilärakenteen. Elementit on tehty alaosastaan neljä 
millimetriä paksuista suljetuista alumiinilamelleista, jotka ovat
yläosasta yhteenpuristetut. Katto on helppo huoltaa ja pitää 
puhtaana. Kattotyyppi soveltuu toimisto-, liike- ja vapaa-ajan
tiloihin, joissa ulkonäkö ja katon helppo avattavuus ovat 

tärkeitä. Deltagrid-elementtejä voidaan käyttää sekä 
sisä- että ulkotiloissa.

Deltaline-elementin lamellit ovat yhdensuuntaiset. 
Alaosastaan neljä millimetriä paksut suljetut alumiinilamellit 
on puristettu yläosasta yhteen. Katon ulkonäkö on pehmeä 
ja linjakas. Lisäilmettä saadaan lamellijakoa muuttamalla.
Elementtien kokoja suunniteltaessa suositellaan 
noudatettavaksi tehtaan vakiomitoituksia.


