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JULKISIVUELEMENTTIEN VALMISTUKSEEN
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ASV HIOO KIVIPINTAISET
BELLACRETE-ELEMENTIT
AINOANA SUOMESSA
ASV toimittaa Maema Bellacrete -hiomakoneella valmistettuja julkisivuelementtejä ja
efektielementtejä. Uudella koneella pystymme hiomaan jopa 4,5 metrin korkuisia ja kaarevia
kappaleita. Aito kivipintainen Bellacrete-elementti on laadukas kotimainen vaihtoehto
pesubetonille tai perinteiselle hiotulle elementtipinnalle.

JULKISIVUELEMENTIT NOPEASTI JA EDULLISESTI
Bellacrete-elementit on tarkoitettu julkisiin kohteisiin ja
asuintaloprojekteihin, joihin halutaan tavallista enemmän näyttävyyttä. Laaja pintamateriaali- ja värivalikoima,
korkea laatu ja nopeat toimitusajat tekevät elementeistä
ylivoimaisen vaihtoehdon tuontikivelle.
Hiottu kivipinta mahdollistaa laajemman efektivalikoiman kuin pesubetoni, mutta tähän saakka elementtihionnan kustannukset ovat olleet muihin julkisivuvaihtoehtoihin verrattuna korkeat.
ENEMMÄN EFEKTEJÄ, ENEMMÄN VAIHTOEHTOJA
Uudella Bellacrete-hiomakoneella pystytään valmistamaan perinteisen pesubetonipinnan lisäksi kiillotettuja,
rouhittuja tai harjattuja elementtipintoja nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Koska yksi kone tekee useampia efektipintoja, jää käsityön määrä pienemmäksi. Siksi myös elementtien hinta
on edullisempi.
ASV:n hiotut elementit ovatkin hinnaltaan lähellä perinteistä pesubetonia. Ne antavat arkkitehdeille entistä
vapaammat kädet julkisivujen suunnitteluun.

Hiottujen elementtipintojen lisäksi toteutamme viistetyt ja
kaarevat pinnat sekä muut efektit: läpivärjäykset, kaiverrukset,
kiillotukset jne.

AN NÄYTTÄVIÄ PINTOJA!
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VIISI SYYTÄ VALITA BELLACRETE
-JULKISIVUELEMENTIT

1.
2.

Nopeus. Hiottujen julkisivuelementtien toimitusaika
on sama kuin muillakin elementeillä

3.

Kotimaisuus. Nopeat toimitusajat ja korkea laatu
tekevät elementeistä kustannustehokkaan
vaihtoehdon.

4.
5.
6.

Edullisuus. Kivisen efektielementtien hinta on alle
kolmanneksen korkeampi kuin
pesubetonielementtien.

Monipuolisuus. Erilaiset kivivaihtoehdot, värit ja
pintakäsittelyt matasta kiiltävään mahdollistavat
monipuoliset julkisivut.
Tehokkuus. Toimitamme jopa 4,5 m korkeat
elementit haluamassasi pituudessa samalla
aikataululla kuin tavallisetkin betonielementit.
Vaihtoehto kiinnitettäville graniittilaatoille.

ASV Bellacreten avulla suunnittelet ja toteutat näyttävät julkisivuratkaisut nopeasti edullisesti ja laadukkaasti

-Kotimainen, vastuullinen perheyritys-

MYYNTI & MARKKINOINTI
Myynti, markkinointi, hankinta
Ari-Pekka Ansio
p. 02 477 0100
p. 050 2293
ari-p.ansio@asv.fi

Tehtaanjohtaja, kunnossapito
Kari Ansio
p. 050 2294
kari.ansio@asv.fi

Tuotantojohtaja
Rene Ståhlström
p. 050 522 3880
rene.stahlstrom@asv.fi

Ontelolaatta tuotanto,
toimitus
Tapio Kylä-Raula
p. 050 406 6102
tapio.kyla-raula@asv.fi

Ontelolaatta, työnjohto ja
toimitus
Mikko Niitynperä
p. 0500 326 450
mikko.niitynpera@asv.fi

TOIMITUKSET
Elementtien kuljetus,
tuotantoinsinööri
Johannes Kivikangas
p. 02 477 0140
p. 050 357 9704
johannes.kivikangas@asv.fi

Kysy lisää: Ansion Sementtivalimo Oy, Ari-Pekka Ansio p. 02 477 0100

