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• HITSATUT LEVYVERKOT



Ilmeikäs levyverkkokatto

Levyverkkokaseteista muodostuu suljettu ja silti hengittävä 
kattopinta. Katto on kestävä, nopea asentaa ja helppo 
huoltaa. Levyverkkokasetit soveltuvat erinomaisesti toimisto- 
ja ravintolatilojen sisustuksiin antamaan ilmeikkyyttä. 

Tyylikäs sävyvalikoima
Muotoon puristetut kasetit on valmistettu leikkaamalla ja 
venyttämällä verkotetusta metallilevystä. Perusmateriaalit 
ovat teräs ja alumiini. Valittavia silmäkokoja on viisi.
Värivaihtoehtoja ovat kaikki RAL-sävyt ja lisäksi 12 metalli-
sävyä. T-listakannatteiset kasetit ovat moduulikoossa 
600 x 600 mm ja Bandraster-kannatteiset koossa 
900 x 900 mm. Reunamuoto E (10 mm:n pudotuksella) 
on tarkoitettu T-15 listalle. Reunamuoto S (tasapintainen) 
soveltuu T-24- ja Bandraster-listoille.

Akustisten kasettien äänenvaimennusta varten valmistetaan 
valkoisesta polyesterikuidusta eristeitä, joita on saatavana 
eri tiheyksillä ja eri paksuisina. Eristeet ovat pölyämättömiä 
ja valmistustapansa ansiosta lujia ja kestäviä. Ne voidaan
tarvittaessa värjätä asiakkaan toivomusten mukaan.

INLOOK-verkkokatot
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Levyverkkokasetin 

silmäkokoa vaihtamalla 
saadaan aikaan erilaisia 

sävyilmeitä.



Hitsatut verkkolevyt

Verkkolevyjä käytetään useimmiten sisäkattoina julkisissa
tiloissa, mutta ne soveltuvat myös ulkokäyttöön.Vakio-
mittaiset verkkolevyt hitsataan 3 mm:n tai 5 mm:n 
teräslangasta. Levyjä voidaan valmistaa myös erikois-
mittaisina ja muilla lankavahvuuksilla. 

Lankaverkot jauhemaalataan epoksi- tai polyesterimaalilla.
Epoksimaalaus on tarkoitettu sisäkäyttöön, kun taas 
kosteisiin tiloihin ja ulkokäyttöön suositellaan polyesteri-
jauhemaalausta. Verkkolevyjen värisävy voidaan valita
RAL-värikartastosta. Verkkolevyjä toimitetaan myös 
kuumasinkittyinä. 

Lankaverkoissa olevat kehyslangat helpottavat niiden 
asennusta ja käsittelyä. Verkkolevyjen asennus 
suositellaan tehtäväksi lukittuvalle T-35 DX- tai T-24 
DX-kannatinjärjestelmälle.

Verkkolevyjen ilmavuus 
ja T-listojen selkeät linjat 

antavat huonetilaan 
avaran vaikutelman.



Tuotteiden mitoitus- ja asennusohjeet ovat INLOOK-tuoteluettelon kohdassa:
”Metallikatot” - ”Verkkokatot” sekä internet-sivuillamme www.inlook.fi 
valikossa: ”Tuoteluettelo”. 

Toimitusohjelmamme kattaa kaikkien johtavien sisäkattovalmistajien tuotteet.

Inlook Oy

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Puhelin (09) 755 971
Faksi (09) 780 980

Tampereen alueyksikkö:
Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
Puhelin (03) 265 4554
Faksi (03) 265 4553

Kuopion alueyksikkö:
Teräskatu 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 263 4306
Faksi (017) 263 1003

Ulkomailla:
Inlook Balti OÜ, Tallinna
ZAO Inlook, Pietari
OOO Inlook Systems,
Moskova

info@inlook.fi
www.inlook.fi

Inlook Oy varaa itselleen oikeuden erikseen ilmoittamatta muuttaa tässä esitteessä
annettuja tietoja. Inlook Oy ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista virheistä eikä
niistä välillisesti aiheutuneista vahingoista.
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• Q8 (mm) teräs • Q10 (mm) teräs

• Q12 (mm) teräs • Q18 (mm) teräs • Q12 (mm) alumiini

• Sileä alumiini • Q8 (mm) alumiini

Levyverkkokasettien vakiomallit

Verkkolevymalleja
Joustava automatisoitu valmistus mahdollistaa myös vakiosta 
poikkeavien verkkolevyjen valmistuksen. Levyjä voidaan valmistaa erilaisin
lankajaoin vähentämällä tai lisäämällä lankalukuja, käyttämällä vaihtuvaa
lankaväliä tai muodostamalla kuvioita jättämällä määrättyjä lankoja pois
(esimerkit 1 - 6). Langat ovat kaikissa risteyksissä toisiinsa kiinnihitsattuja.

Standardi verkkolevy: 
ø 3 mm, 25 x 25 mm

1. 1.1 1.2

2. 2.1 2.2

3. 3.1 3.2

Standardi verkkolevy: 
ø 3 mm, 30 x 30 mm

Standardi verkkolevy: 
ø 5 mm, 50 x 50 mm

Esimerkki 1

Esimerkki 3

Esimerkki 5

Esimerkki 2

Esimerkki 4

Esimerkki 6


