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Elämä on helpompaa, kun asioille asettaa rajat. Oikeilla aitaratkaisuilla kulkijat pysyvät turvallisilla reiteillä ja osaavat varoa paikkoja, joihin heillä ei ole asiaa. Laadukas Saheraita on tyylikäs tapa viestittää yksityisalueen alkamisesta,
Saher-porttien mahdollistaessa joustavan kulkemisen.
Esimerkkejä Saher-aitojen käyttökohteista

Aidat
Aidan valintaan vaikuttavat maan laatu, maaston muoto, maantieteellinen sijainti, ilmasto-olosuhteet, viranomaismääräykset ja ennen kaikkea asiakkaan tarve. Asiantunteva henkilöstömme auttaa löytämään oikeat
ratkaisut. Aitaratkaisut toteutetaan aina mittatilaustyönä.

Verkkoaita

Elementtiaita

Kudotun Saher-verkkoaidan tunnistaa ryhdikkäästä
olemuksestaan. Vuodesta 1987 tuotannossa olleen
perinteisen alumiinista tai sinkitystä teräslangasta
valmistetun aidan saa myös värillisellä muovipinnoitteella. Keltamusta varoitusväri, punainen tehosteväri
tai ympäristöön istuva vihreä tarjoavat monia käyttökohteita edulliselle ja kestävälle verkkoaidalle. Kysy vaihtoehtoja myyjältämme.

Kuumasinkitystä teräksestä valmistettu elementtiaita
voidaan käsitellä halutun väriseksi kestävällä pulverimaalauksella. Se soveltuu arkkitehtuurisesti vaativiin kohteisiin ja sopii saumattomasti yhteen Saherliukuporttien kanssa.

Alueenrajaukset

Suoja-aidat

Turvallinen

liike-elämän ja julkisen
sektorin tarpeisiin:

vaaran paikkoihin:

ympäristö kaikenikäisille:

teollisuuslaitokset
logistiikkakeskukset
varastoalueet
noutopihat ja muut kaupat
satamat ja lentoasemat
raja-asemat

työmaa-alueet
sähköasemat ja mastot
vedenottamot
kaatopaikat
tien- ja radanvarret
kallioleikkaukset

Portit ja puomit
Saher-portit voidaan varustaa koneistolla ja monipuolisella ohjausautomatiikalla sekä liittää kiinteistön
kulunvalvontaan. Liukuportti on kestävä ja ryhdikäs
alumiinista valmistettu sivulle liukuva portti vilkkaalle
ajoneuvo- ja rekkaliikenteelle. Light-liukuportti on
kevyt vaihtoehto yksityiskäyttöön. Saranaportti on
puolestaan kestävä ja edullinen alumiinista valmistettu
kääntöportti ajoneuvoliikenteelle.
Henkilöliikenteelle on saatavana kevyt alumiinista
valmistettu käyntiportti tai koneellinen pyöröportti,
joka on hiljainen ja turvallinen ratkaisu kaksisuuntaiselle liikenteelle. Valikoimasta löytyy myös polkupyöräliikenteelle tarkoitettu pyöröportti.
Ajoneuvojen ohjaukseen tarkoitettuja puomeja on
kolmea eri mallia: nostopuomi, liukupuomi ja käsikäyttöinen kääntöpuomi.

Muut tuotteet
Suunnittelemme ja toteutamme tuotteita asiakkaan
toivomusten ja mittojen mukaan tarpeeseen kuin
tarpeeseen. Saher-Aidat Oy valmistaa aitojen ja porttien lisäksi esim. kone- ja laitesuojia, varastohäkkejä,
koirahäkkejä sekä meluvalleina ja tukimuureina käytettäviä kivikoreja.

piha- ja pysäköintialueet
liikuntapaikat ja
leikkikentät
päiväkodit ja koulut
palvelutalot
puistot ja koirapuistot
omakotitalot ja
vapaa-ajan asunnot

Saherasennus Oy
Asennuspalvelut
Pystytämme aidat ja portit tilaajan toiveiden mukaisesti avaimet käteen -periaatteella.
Kokeneet asentajamme pystyvät vastaamaan jokaisen maaston ja ympäristön vaatimiin tarpeisiin. Asentajien ja tehtaan saumaton yhteistyö mahdollistaa myös
yksilöllisten toiveiden laadukkaan toteuttamisen. Oikein toteutettu aita sulautuu
hyvin ympäristöönsä.

Huoltopalvelut
Koko maan kattava asennuspalvelumme myös huoltaa aitasi. Oikeilla menetelmillä
ja alkuperäisillä varaosilla huollettu aita pysyy siistinä ja ryhdikkäänä vuosikausia.
Voit kutsua meidät tekemään yksittäiset korjaus- ja muutostyöt tarpeen ilmetessä
tai jättää huolen aidan kunnosta ammattiasentajillemme. Vuosihuoltosopimuksella
varmistat aitojen ja porttien säilymisen moitteettomina niin teknisesti kuin
esteettisestikin.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Tehdas, myynti
ja asennus
Saher-Aidat Oy
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saher@saher.fi
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puh. 010 525 8206

Nurmes

