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Koodi Tasokorkeus Tason koko Alaleveys Pituus

PATT-500 50 cm 65 X 60 cm 105 cm 93 cm

PATT-750 75 cm 65 X 60 cm 110 cm 114 cm

PATT-1000 100 cm 65 X 60 cm 115 cm 136 cm

PATT-1250 125 cm 65 X 60 cm 120 cm 158 cm

PATT-1500 150 cm 65 X 60 cm 125 cm 180 cm

PATT-1750 175 cm 65 X 60 cm 130 cm 203 cm

PATT-2000 200 cm 65 X 60 cm 135 cm 224 cm

PATT-PORRASTASOT 1-PUOLISENA

PATT-porrastasot 1-puolisena

PATT-porrastasot 2-puolisena

Koodi Tasokorkeus Tason koko Alaleveys Pituus

PATT-2-500 50 cm 65 X 100 cm 105 cm 156 cm

PATT-2-750 75 cm 65 X 100 cm 110 cm 192 cm

PATT-2-1000 100 cm 65 X 100 cm 115 cm 223 cm

PATT-2-1250 125 cm 65 X 100 cm 120 cm 260 cm

PATT-2-1500 150 cm 65 X 100 cm 125 cm 296 cm

PATT-2-1750 175 cm 65 X 100 cm 130 cm 332 cm

PATT-2-2000 200 cm 65 X 100 cm 135 cm 367 cm

PATT-PORRASTASOT 2-PUOLISENA

Täyttää EN-131-7 -standardin (mobile ladders with platform), kun varustetaan 
ketjuportilla.

PATT-porrastasot
Jämerä ja kiinteärunkoinen PATT on porrastasojen sulavaliikkeinen raskas-
sarjalainen, joka rullaa siirreltäessä kevyesti pyöriensä avulla. 1- ja 2-puolisena 
saatavien PATTien loiva nousukulma, suuri työtaso sekä tukevat kaiteet 
takaavat miellyttävän ja turvallisen työskentelyn raskaammissakin töissä. 
Askelmien rei´itetty ja syvävedetty pinta antaa hyvän pidon ja päästää 
veden valumaan pois. Työskentelytaso on valmistettu säänkestävästä, 
karheapintaisesta viiravanerista. Tasoa saa, erikseen tilattuna, myös alumiini-
sena.

Porrastasojen tasokorkeutta, leveyttä sekä takaosan kulmaa voidaan usein 
muokata vakiomalleista asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Ketjuportti



STEPPI-3 kiinteä

TIPU-tikaspukit
Vna 205/2009-vaatimukset täyttävissä TIPU-tikaspukeissa 
yhdistyvät tasollisten A-tikkaiden sekä rakennuksilla paljon 
käytettävien rakennuspukkien parhaimmat ominaisuudet. 
Suuri työtaso (435 x 700 mm) ja korkea lantiotuki (920 mm) 
tekevät TIPUilla työskentelystä miellyttävää ja turvallista.

Nimike Askelpuolia Tasokorkeus Alaleveys Avautuma Paino Kuljetuspituus Täyttää
    alhaalla   tikas-ohjeen (1)

TIPU-3 3 kpl 67 cm 90 cm 82 cm 12 kg 1,68 m ok/ok

TIPU-4 4 kpl 94 cm 109 cm 99 cm 13 kg 1,96 m ok/ok

TIPU-3

Erityistä tukevuutta tuotteelle 
antaa etu- ja takajalkojen 
koteloprofiili. Varastointia 
helpottaa tikaspukin litteään 
nippuun kasautuminen.

Steppi-askelmaportaat
Vna 205/2009 -vaatimukset täyttävät Stepit on suunniteltu 
raskaisiin ja pitkäkestoisiin huolto- sekä asennustöihin.
Askelmaportaiden loiva nousukulma sekä porrasaskelmien 
syvyys mahdollistavat turvallisen työskentelyn jokaisella 
askelmatasolla. Askelmatasojen rei´itetty ja syvävedetty 
pinta antaa hyvän pidon ja päästää veden valumaan pois.

Stepit ovat valittavina kiinteärunkoisina
tai kasaan menevinä. Askelmaportaiden 
mitoituksessa on huomioitu helppo-
kulkuisuus; kaikki Stepit mahtuvat 
kulkemaan auki-asennossakin 
standardi-mittaisista oviaukoista.

Nimike Taso- Ala- Korkeus Syvyys Paino
 korkeus leveys

STEPPI-2

STEPPI-2 kiinteä 50 cm 62 cm 110 cm 100 cm 10 kg

STEPPI-3 

STEPPI-3 kiinteä 75 cm 69 cm 135 cm 130 cm 13 kg

STEPPI-4

STEPPI-4 kiinteä 100 cm 76 cm 160 cm 160 cm 16 kg

Nimike Tasokorkeus Tason koko

ASK-250 250 mm 400 x 550 mm

ASK-300 300 mm 400 x 900 mm

Askeltasot
Jämäkkä ja tutisematon askeltaso pelastaa kaikki ne 
lukemattomat tilanteet, joissa oma pituus loppuu vain juuri 
ja juuri kesken tai tarvitaan lisäaskelma, kuten suurta paket-
tiautoa lastatessa. Kiinteän tason jalat on hitsattu kiinni 
hieman ulospäin kallistuviksi, joka ehkäisee tehokkaasti 
tason kippaamista. Taso on valmistettu kyynellevystä.

ASK-250

ASK-300



HP 100/100



HP60/60 HP 80/80

Huoltoportaat
Lukuisten teollisuuteen toimittamiemme mittatilauksena 
tehtyjen huoltoportaiden pohjalta suunnitellussa huolto-
porras-vakiotuotesarjassa on otettu huomioon erityisesti 
teollisuuden vaativat tarpeet. Loiva 45° nousukulma takaa 
turvallisen kulun tasolle myös raskaampaa kuormaa
kantaessa. Askelmat sekä tason pinta on rei’itetty ja reiät 
syvävedetty, tämä takaa erittäin hyvän pidon joka suuntaan. 
Huoltoportaat täyttävät EN 14183 standardin.

Huoltoportaita on vakiotuotteena kolmea eri korkeutta
(60, 80 ja 100 cm) sekä kolmella leveydellä (60, 80 ja 100 cm). 
Kaiteita voi valita tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle 
sivulle.

Koodi Taso- Tason koko Avautuma Alatuki-
 korkeus Leveys/Syvyys  palkki

HP-60/60 60 cm 60 x 50 cm 106 cm 2 x 90 cm

HP-60/80 60 cm 80 x 50 cm 106 cm 2 x 110 cm

HP-60/100 60 cm 100 x 50 cm 106 cm 2 x 130 cm

HP-80/60 80 cm 60 x 50 cm 129 cm 2 x 100 cm

HP-80/80 80 cm 80 x 50 cm 129 cm 2 x 120 cm

HP-80/100 80 cm 100 x 50 cm 129 cm 2 x 140 cm

HP100/60 100 cm 60 x 50 cm 153 cm 2 x 110 cm

HP100/80 100 cm 80 x 50 cm 153 cm 2 x 130 cm

HP100/100 100 cm 100 x 50 cm 153 cm 2 x 150 cm

Huoltoportaiden
tasokorkeutta ja leveyttä 
voidaan usein muokata 

vakiokoosta asiakkaiden 
tarpeita vastaaviksi.



4T-103

4T-107P

4T-tasotikkaat
4T-tasotikkaat on varustettu suurella, 430 x 430 mm työskentelytasolla
sekä korkealla, 890 mm lantiotuella, joka tekee työskentelystä vakaata, 
miellyttävää ja turvallista. Tuotteessa vakiovarusteena olevat käsijohteet 
helpottavat tikkaille nousua ja laskeutumista. Työskentelytason rei´itetty 
pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu 
siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee 
valumaan pois ja  ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

* P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja. ** Voimaa vaativissa töissä tähän malliin on lisättävä alatukipalkit. (1) Rakennusyritysten yhteinen tikasohje

4T-koodi Askelmia Taso- Alaleveys Avautuma Paino Kuljetus- Täyttää Täyttää
  korkeus  alhaalla  pituus VNA 205/2009 tikas-ohjeen (1)

4T-103 3 kpl 67 cm 56 cm 82 cm 8,5 kg 1,69 m ok ok**

4T-104 4 kpl 94 cm 59 cm 99 cm 9,5 kg 1,97 m ok ok**

4T-105 5 kpl 120 cm 62 cm 116 cm 10,5 kg 2,25 m – –

4T-105 P 5 kpl 126 cm 90 cm* 116 cm 11,5 kg 2,31 m ok ok

4T-106 6 kpl 146 cm 65 cm 133 cm 11,5 kg 2,53 m – –

4T-106 P 6 kpl 152 cm 110 cm* 133 cm 12,5 kg 2,59 m ok ok

4T-107 7 kpl 172 cm 68 cm 150 cm 12,5 kg 2,81 m – –

4T-107 P 7 kpl 178 cm 120 cm* 150 cm 13,5 kg 2,87 m ok ok

4T-108 8 kpl 192 cm 71 cm 167 cm 13,5 kg 3,09 m – –

4T-108 P 8 kpl 198 cm 130 cm* 167 cm 14,5 kg 3,15 m ok ok

4T-103 ja 4T-104
malleihin on voimaa

vaativissa töissä
lisättävä alatukipalkit.

P-mallit sisältävät
2 kappaletta

alatukipalkkeja.



KTT-308 KTT-306 jousipyörillä

PTH-103 PTH-104 PTH-105

Koodi Askelmia Tasokorkeus Alaleveys Kokonaiskorkeus Avautuma alhaalla Paino

KTT-305 5 kpl 1,20 m 65 cm 1,9 m 1,2 m 14 kg

KTT-306 6 kpl 1,47 m 68 cm 2,16 m 1,36 m 16 kg

KTT-307 7 kpl 1,73 m 71 cm 2,42 m 1,50 m 18 kg

KTT-308 8 kpl 2,00 m 74 cm 2,68 m 1,64 m 21 kg

KTT-309 9 kpl 2,26 m 77 cm 2,94 m 1,78 m 22 kg

KTT-310 10 kpl 2,52 m 80 cm 3,21 m 1,92 m 26 kg

KTT-311 11 kpl 2,79 m 83 cm 3,47 m 2,06 m 28 kg

KTT-312 12 kpl 3,05 m 86 cm 3,73 m 2,20 m 31 kg

Koodi Askelmia Tasokorkeus Alaleveys Kokonaiskorkeus Avautuma alhaalla Paino

PTH-103 3 kpl 66 cm 52 cm 84 cm 1,27 m 6,6 kg

PTH-104 4 kpl 89 cm 55 cm 97 cm 1,5 m 7,5 kg

PTH-105 5 kpl 114 cm 58 cm 110 cm 1,74 m 9,6 kg

Kevyet varastotikkaat
Monissa varastoissa käytävätilat ovat kapeat ja tarvitaan 
tikkaat, joilla pääsee korkealle, ovat kevyet liikutella sekä
kapeisiin tiloihin mahtuvat. Kevyet varastotikkaat on 
suunniteltu juuri tällaisiin tiloihin ja näistä kiinteärunkoisista 
tikkaista suurimmatkin painavat vain 33 kiloa. Tikkaat on 
tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä 
suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu 
voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Lisävarusteena nousupuolelle saatavat jousipyörät helpotta-
vat liikuttelua entisestään. Tikkaille astuttaessa jousipyörän 
jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen. 

Pienvarastotikkaat
Kapeammissakin hyllyväleissä näppärästi kulkevat pien-
varastotikkaat ovat oivallinen valinta silloin, kun tilaa on 
vähemmän, eikä hyllyjen korkeus nouse kovin korkeaksi. 
Nämä kiinteärunkoiset, kapeat ja kevyet tikkaat on tarkoi-
tettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella 
käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta 
sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Pienvarastotikkaat ovat liikuteltavissa kevyesti ja vaivatto-
masti jousipyöriensä avulla. Tikkaille astuttaessa jousipyörän 
jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.



Suomi-Tikas Oy
Sakari Peltonen perusti vuonna 1979 yrityksen, jonka 
pääasiallisena tehtävänä oli valmistaa tikkaita palolaitosten 
pelastustehtäviin. Yrityksen nimeksi tuli Suomi-Tikas Oy. 

Nykyään Suomi-Tikas Oy toimii Peltosten kolmannessa 
sukupolvessa, edelleen vahvasti perheyrityksenä. Meidät 
tunnetaan kestävistä ja turvallisista ammattitikkaista, 
työpukeista sekä erilaisista huoltotasoista. Myös tuo palo-
laitoksen malli on valikoimissamme edelleen.

Suurin osa myymistämme tikkaista ovat 
omaa tuotantoamme, jotka valmistetaan 
alusta saakka toimitiloissamme Sipoon
Talmassa. Panostamme tuotekehittelyssä sekä tuotannossa 
erityisesti tuotteidemme turvallisuuteen.

Oman tuotantomme lisäksi maahantuomme kansainvälisesti 
tunnettujen tikasvalmistajien laadukkaiksi todettuja tuotteita.

Puhelin: (09) 2744 560  •  Sähköposti: info@suomi-tikas.fi  •  Kotisivut: www.suomi-tikas.fi

RYTO eli rakennusyritysten yhteinen tikasohje on suurten rakennusyritysten työmaille 
yhtenevät normit tasotikkaille ja pukeille luova ohjeistus. 

Valtioneuvoston asetus Vna 205/2009 on valtakunnallisesti rakennustyömaita velvoittavat 
vaatimukset tasotikkaille ja pukeille.

Esitteemme tuotetiedoissa on mainittu, mitä standardeja, ohjeistuksia ja/tai vaatimuksia 
tuote täyttää.

Lisätietoja ohjeistuksista löydät kotisivuiltamme: www.suomi-tikas.�/turvallisuus/


