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Talosi suojaksi ja turvaksi, laadukkaat sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 
– helposti ja vaivattomasti ammattitaitoisella asennuksella



Miten ja mistä kaikki alkoi?
Neljän veljeksen visiosta syntynyt Sadex on nopeasti kasvanut 
sadevesijärjestelmien suunnannäyttäjäksi. Tie ei ole ollut 
kuitenkaan kivetön.

Sadex on kotimainen perheyritys, joka kehittää, myy ja asentaa 
laadukkaita sadevesijärjestelmiä sekä kattoturva- ja tikastuotteita 
työllistäen kymmeniä ammattilaisia. Vaikka itse Sadexin historia on 
lyhyt, sen juuret juontavat vuosikymmenten taa Kukkosen veljesten 
lapsuuteen. Pohjoisen poikien matkan varrelle on mahtunut monia 
käänteitä, iloja ja suruja. Yhteisvoimin he ovat kuitenkin selättäneet 
suuretkin vastoinkäymiset ja toteuttaneet isänsä maalaaman 
ennustuksen.

Tänä päivänä Sadexilla on kahdeksan toimipistettä Suomessa ja 
yksi Ruotsissa. Suomen toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Raisiossa, 
Jyväskylässä, Oulussa, Porissa, Ylivieskassa, Varkaudessa sekä 
Pirkkalassa, joka toimii myös Sadexin päätoimipaikkana. 

Neljän veljeksen intohimoinen tekeminen on Sadexin 
tunnusmerkki, joka on levinnyt kaikkiin Sadexlaisiin – me tehdään 
niin kuin itselle tehtäisiin.

Lue Sadexin tarina kokonaisuudessaan osoitteesta sadex.fi

Ville, Jussi, Janne ja Marko Kukkonen.



Sadevesijärjestelmät
Laadukas, oikein mitoitettu ja asennettu sadevesijärjestelmä 
suojaa sateelta ja istuu talon julkisivuun.

Valitsemalla Sadexin kotisi on suojassa sadevesiltä. Meillä on markkinoiden 
laajin sadevesikouruvalikoima, joten voit olla varma, että saat kotiisi oikein 
mitoitetun sadevesijärjestelmän etkä tee virhettä rännien hankinnassa. 
Pahimmillaan alimitoitettu sadevesijärjestelmä voi tarkoittaa veden 
pääsemistä rakenteisiin.

Sadex-sadevesijärjestelmät valmistetaan saumattomina ja ne ovat 
korroosionkestäviä, likaa hylkiviä ja helppoja pitää puhtaana. Kourut voit 
valita puolipyöreällä tai kantikkaalla mallilla, kaikissa RR-väreissä.



Tikkaat
Luotettavaa kulkua moneen lähtöön.

Tikkaamme tarjoavat turvallisen sekä luotettavan kulun ja ne 
soveltuvat kaikille seinämateriaaleille. Seinä- ja sivutikkaiden lisäksi 
tuotevalikoimastamme löytyvät perinteiset sekä modernit palotikkaat niin 
omakoti-, kerrostalo- kuin teollisuusrakentamiseenkin.

Tikkaamme täyttävät kaikki tikastuotteille kohdistuvat määräykset sekä 
turvallisuus- ja lujuusvaatimukset. Tikkaat valmistetaan kestävästä 
kuumasinkitetystä teräksestä, joka on pintakäsitelty kovaa kulutusta ja 
korroosiota kestävällä pulveripolttomaalilla.

Sadex Design -turvatikas



Kattoturvatuotteet
Kattosillat ja lumiesteet 
pitävät miehen ja lumen katolla.

Sadex-kattoturvatuotteet sopivat kaikille kattotyypeille ja kaltevuuk- 
sille. Kattoturvatuotteemme valmistetaan erittäin kestävästä 
kuumasinkitetystä teräksestä ja ne täyttävät kaikki korroosio- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Kattoturvatuotteita tarvitaan, jotta liikkuminen ja työskentely katolla 
on turvallista ja helppoa. Määräysten mukaan rakennuksissa tulee 
olla kiinteät kattoturvatuotteet ja kaikille huollettaville kohteille 
pitää päästä kiinteitä kulkuteitä pitkin. Rakennusvalvonta vaatii 
kattoturvatuotteet rakennukseen muuttotarkastukseen mennessä.*

* F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma



Vaakaturvakiskot
Ihmisille, jotka eivät osaa lentää.

Sadex-vaakakiskot takaavat turvallisen nousun ja liikkumisen katolla 
tilanteissa, joissa henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttäminen 
on välttämätöntä. Kiskot sopivat erityisesti kapeisiin väleihin, joissa 
vaijerijärjestelmän käyttö on riskialtista.

Pystysuuntainen nousukisko asennetaan seinätikkaaseen ja vaakakisko
kattosiltaan. Kiskon turvavaunu kiinnitetään turvavaljaisiin. Turvavarusteita 
käytetään kohteiden vaativuuden ja voimassa olevien rakennusmääräysten 
mukaan.

Vaakaturvakiskot valmistetaan erittäin kestävästä kuumasinkitystä 
teräksestä, joka on pintakäsitelty kovaa kulutusta ja korroosiota kestävällä 
pulveripolttomaalilla.



Sadex-asennuspalvelu
Asentajamme huolehtivat sinulle kestävän ja toimivan 
kokonaisuuden, joka istuu talosi julkisivuun kuin nakutettu!

Asennuspalvelumme myötä saat räystäskourut, tikkaat ja 
kattoturvatuotteet asennettuna – helposti ja varmasti. Onnistunut 
asennus ja toimiva kokonaisuus koostuvat monista tärkeistä ja pienistäkin 
yksityiskohdista, joista asentajamme vastaavat vuosien kokemuksella. 
Olemme sanamme mittaisia ja asennuspalvelumme valitsemalla saat kaikki 
osat määrämittaisina ja määräysten mukaisesti asennettuna – me tehdään 
niin kuin itselle tehtäisiin.

Ota yhteyttä, niin tulemme ilmaiselle kartoituskäynnille
Käyntimme ei velvoita sinua mihinkään, sen sijaan saat meiltä 
selkeän ja rehellisen arvion remontin tarpeellisuudesta, parhaista 
toteutusvaihtoehdoista ja kustannuksista. Ota yhteyttä alueesi myyjään tai 
jätä yhteydenottopyyntö nettisivuiltamme sadex.fi.



sadex.f i/verkkokauppa
Laajin valikoima ja edullisimmat hinnat!

Palvelee 24/7. Toimitusaika 1-7 arkipäivää.

Aina luotettava valinta!
Olemme ammattilaisten arvostama, 
naapureiden suosittelema.

Sadex on kotimainen perheyritys, joka kehittää, myy ja 
asentaa laadukkaita sadevesijärjestelmiä sekä kattoturva- ja 
tikastuotteita. Asiakaskuntaamme kuuluu ammattirakentajia, 
kodinomistajia ja taloyhtiöitä, ja palvelemme kaikkia aina yhtä 
suurella intohimolla. 

Asentajillamme on alalta yhteensä kymmenien vuosien 
kokemus, ja tarvittaessa hoidamme projektin kuin projektin 
suunnittelusta asennukseen avaimet käteen -periaatteella. 
Sadex-tuotteet sopivat kaikille kattotyypeille sekä 
kaltevuuksille.

Katso alueesi yhteyshenkilö nettisivuiltamme sadex.fi
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