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Vemta Oy on perustettu vuonna 1997 ja 
se on erikoistunut ruostumattomasta ja 
haponkestävästä teräksestä valmistet-
tuihin ohutlevytuotteisiin. 

Tuotteet

Tuotteiden muotoilussa panostetaan laa-
tuun, tyylikkyyteen ja käytettävyyteen. 
Esim. kaivojen muotoilu on tehty siten, että 
lika valuu vaivattomasti viemäriin ja jättää 
itse kaivon puhtaaksi. Hitsaussaumoja on 
erittäin vähän, koska kaivojen rungot ja 
vesilukon osat valmistetaan syvävetämäl-
lä, joten haitallisia bakteeripesiä ei pää-
se muodostumaan. Irrotettava vesilukko 
mahdollistaa kaivon erittäin nopean puh-
distuksen. Vaihtoehtoisesti valittavana on 
myös perinteinen kiinteä vesilukko.
Lisävarusteilla varustettuna tuotteet so-
veltuvat kaikille lattiamateriaaleille ja nii-
hin saa tarvittavat liitännät. Mm. erilaiset 
ritilä- ja kaulusvaihtoehdot takaavat, että 
tuotteet soveltuvat kaikkiin ympäristöihin 
ja käyttötarpeisiin.
Vemta valmistaa tuotteita myös asiakkaan 
ilmoittamien mittojen mukaisesti.

Siivous- ja käsienpesualtaat/RST 
Pääasialliset käyttökohteet
• siivouskomerot
• kodinhoitohuoneet, kuraeteiset
• wc- ja saniteettitilat
• tuotanto-, korjaamo- ja huoltotilat
• autotallit, ulkorakennukset ja -keittiöt.

Altaan reunat ovat pyöristetyt. Siivous- ja 
käsienpesusaltaat soveltuvat käytettäviksi 
moniin eri käyttötarkoituksiin ja erikokoi-
siin tiloihin. Ahtaisiin siivouskomeroihin ly-
hytlaippainen (415 mm) SIPA-allas voi olla 
sopivin allastyyppi ja kodinhoitohuonee-
seen pitkälaippainen (457 mm) KEIJU-allas 
parempi vaihtoehto.
Pidemmällä takalaipalla olevaan altaaseen 
hanan voi kiinnittää altaan reunaan ja lai-
pan päällä voi pitää esim. pesuainepulloja 
ja pieniä siivousvälineitä. Lyhyellä takalai-
palla olevassa altaassa hana tulee kiinnittää 
seinään, altaan yläpuolelle.
Altaita on saatavana erilaisina toimituspa-
ketteina pelkistä allas ja kiinnitystarvikkeet 
-toimituksista kokonaispaketteihin tausta-
levyllä ja vesilukkopaketilla. 

Keiju-pesuallas taustalevyllä Ritiläkoot, 400x600, 500x800 ja 600x1200 mm

Kura-altaat/RST ja HST
Pääasialliset käyttökohteet
• omakoti- ja rivitalojen kuraeteiset, tuuli-

kaapit ja kodinhoitohuoneet
• palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen 

sisäänkäynnit
• kauppojen ja liikekeskusten sisäänkäynnit.
Mattovaihtoedot
• kumialumiinimatto, ei ole liukas lumesta 

eikä vedestä ja on sekä sukka- että tassu-
ystävällinen, pehmeää EPDM-kumia

• neulepintainen matto, jalalle miellyttävä
• kumipintainen matto, turvallinen ja erit-

täin helppohoitoinen kumimatto
• metalliritilä, kohteisiin, joissa ritilöiden 

yli vedetään esim. painavia rullakoita ja 
pyörätuolien pesupaikoille.

Keiju taustalevyllä Sipa ilman taustalevyä

Allaspöydät/RST ja pöydät/RST

• Säätöjalkojen tilalle on mahdollista vaih-
taa joka suuntaan kääntyvät ja lukittavat 
pyörät.

• Allaspöydän vakiokoko yhdellä altaalla: 
1200 x 700 x 900, paino 47 kg ja kahdella 
altaalla: 1200 x 700 x 900, paino 52kg.

• Pöydän vakiomitta 1150 x 600 x 900, pai-
no 35 kg umpinaisella välitasolla ja 34 kg 
rei’itetyllä välitasolla.

Allaspöytä yksi allas
Pöytä umpinainen välitaso
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Vemta Oy
Hallbergintie 5
80100 Joensuu
Puhelin 0424 7261
myynti@vemta.fi
www.vemta.fi

Vemta valmistaa kura-allasta, joka poistaa 
hiekan kengistä pelkästään pyyhkimällä tai 
reilusti vedellä pesemällä.
Vakiomittojen lisäksi allasta valmistetaan 
tilauksesta erikoismitoin. Kura-altaassa 
on irrotettava sakka-astia, joten hiekka ei 
mene viemäriin ja allas on helposti puhdis-
tettavissa. Liitäntä on tehty suoraan muo-
vikaivon vakiomittaan ø 150 mm, muovi-
kaivon kantta voi käyttää altaassa olevan 
sakka-astian peittona. Vakiomallinen kura-
allas on valmistettu vedeneristelaipalla 
laattalattia-asennukseen. Kura-altaita on 
saatavana myös muille lattian pintamate-
riaaleille. 
Kura-altaan saa myös sakka-astiallisella 
pönttökaivolla varustettuna.

Vemta valmistaa myös valmiin lattiapinnan 
päälle tulevia Pintakuris-kura-altaita. 













































 
















  
























       
       
       
       
       



LA-M-PÖK75V

LA-M-PÖK75V-IRVL

Lattia-altaat/RST ja HST

Pääasialliset käyttökohteet
• elintarvike- ym. teollisuuden tuotantotilat
• suurkeittiöt ja ravintolat
• koulujen ja päiväkotien keittiöt
• siivoustilat
• sairaalat, terveyskeskukset ja laboratoriot.

Lattia-altaan pohjaan hitsataan käyttötar-
koitukseen soveltuva kaivo.
Valmistuksessa on kaulusmalleissa otet-
tu huomioon lattian eri pintamateriaalit, 
esim. massa-, laatta- ja muovimattolattiat.
Elintarviketeollisuuden lattia-altaissa on 
otettu huomioon EU:n ja muiden viran-
omaisten määräykset.
Ritilän valinnassa tulee ottaa huomioon 
minkälaiseen käyttöön altaat tulevat ja va-
lita sen mukaisesti ritilätyyppi. Ritilät voi-
daan valmistaa myös trukinkestävinä.

RUUTURITILÄ
Monikäyttöinen ruuturitilä sopii erityisen 
hyvin keittiöihin, siivouskomeroihin ja 
huoltotiloihin. Se on helppo puhdistaa ja 
sen yli voi vetää rullakoita.

SÄLERITILÄ
Siivous- ja huoltotiloihin.

Leveäselkäisenä sopii kura-altaisiin, kyn-
nys- ja suihkutilan kaivoihin.

SILEÄ RITILÄ
SIleää ritilää on saatavilla erilaisilla kuvioil-
la. Sopii myös rullakoille ja pyörätuoleille.

TEOLLISUUSRITILÄ
Teollisuusritilä on suunniteltu kovan ja 
erittäin kovan rasituksen kohteisiin. Näihin 
kohteisiin valmistetaan myös sileäpintaisia 
ritilöitä, jotka sopivat erittäin hyvin esim. 
rullakoille ja trukeille.

Pääasialliset käyttökohteet
• elintarvike ym. teollisuuden tuotantotilat
• suurkeittiöt ja ravintolat
• koulujen ja päiväkotien keittiöt
• sairaalat, terveyskeskukset ja laboratoriot
• uimahallit ja kylpylät.

Lattiakaivo on helppo puhdistaa, omaa hy-
vän virtaaman ja täyttää vedeneristyksestä 
annetut ohjeet eri lattiatyypeille. Kaivoon 
on tarvittaessa helppo liittää lukittava 
korokerengas.
RST ja HST lattiakaivo on kotimainen, 
tyyppihyväksytty irrotettavalla vesilukolla, 
lukittavalla korokerenkaalla sekä muovi-
maton ja kaivokappaleen kiristyskehällä. 
Tyyppihyväksyntäpäätös YM92/6221/2004. 
Sertifioitu vedeneristekappale, testattu 
Ardex Oy:n tuotteiden kanssa, sertifikaatti 
nro C275/04.

Lattiakaivot/RST ja HST

Pönttökaivot/RST ja HST

LK75P-IRVL

LK110V-IRVL

PÖK75V-IRVL

Pääasialliset käyttökohteet
• elintarvike ym. teollisuuden tuotantotilat
• suurkeittiöt ja ravintolat
• koulujen ja päiväkotien keittiöt.

Pönttökaivoa käytetään tiloissa, joissa 
tulee paljon jätettä sekä kura-altaan poh-
jassa hiekankerääjänä.

Kynnyskaivot/RST ja HST

Hiekanerotuskaivot/RST ja HST

Pääasialliset käyttökohteet
• pesu- ja suihkutilat
• suihku- ja asuintilojen väliset oviaukot
• keittiöiden ja ruokailutilojen väliset ovi-

aukot.
Kynnyskaivot on tarkoitettu asennettavaksi 
märkätilojen ja kuivien tilojen välisiin ovi-
aukkoihin, joissa ei ole kynnystä. Kynnyskai-
vot voidaan toimittaa joko kuivakaivoina tai 
vesilukollisina kaivoina.

Pääasialliset käyttökohteet
• siivous- ja huoltotilat
• kuraeteiset.
Sakka-astialla ja ritiläkannella varustettu 
vesilukollinen kaivo.
Vakiokoot 300 x 370 mm ja 400 x 400 mm.

HEK75V

KYK32

Kura-altaat/RST ja HST













































 
















  
























       
       
       
       
       



5. ruuturitilä
4. allaskansi
3. sakka-astia
2. pönttökaivo
1. allas


