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Savunpoistoluukut uusiin sekä  
vanhoihin asuin-, julkis- ja  
teollisuusrakennuksiin.

Savunpoistoluukut

Savunpoisto lähtee riskikartoituksesta. Paras lopputulos 
saadaan, kun BestSes tulee mukaan projektiin jo sen alku-
metreiltä. Riskikartoituksen jälkeen siirrytään palosuunnitte-
luun ja savutekniseen suunnittelutyöhön, jossa yhteistyössä 
kansamme toimii Safetymaster Oy. Hyvin tehdyt suunnitel-
mat ovat kaiken tekemisemme lähtökohta, joilla varmistam-
me kustannustehokkaan ja onnistuneen toteutuksen.

Toimitamme korkealaatuisia savunpoistoluukkuja. Savun-
poistoluukkuja löytyy sekä katto-, että seinäasennettavia ja 
ne soveltuvat sekä uusiin, että saneerauskohteisiin. Moot-
torilla avattavia luukkuja voidaan käyttää myös kiinteistön 
ilmastointiin. Luukut voivat olla tarpeen mukaan joko läpinä-
kyviä tai läpinäkymättömiä.

Savunpoistoluukkumme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät la-
kien ja standardien vaatimukset. Pyydä meiltä katalogi, jos-
sa on tarkempaa tietoa ja kuvia erilaisista savunpoistoluu-
kuista.



Savunpoiston suunnittelee,  
asentaa ja pitää kunnossa BestSes

Olemme apunanne  
kaikissa savunpoiston 
haasteissa. 

Ota yhteyttä ja  
asiantuntijamme  
huolehtivat kiinteistönne 
turvallisesta savun- 
poistosta ja standardien  
täyttymisestä.

BestSes on osa 
Sähköneliö Oy:ta.
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Ylläpito varmistaa toimivuuden

Paloturvallisuusratkaisuissa ei ole tilaa kompromisseille. 
Savunpoisto on tarkasti valvottu toimiala, joten laitteiston 
tulee toimia jo säädöksien täyttämiseksi. Toimivat savun-
poistoluukut suojaavat palon sattuessa niin henkilö- kuin ir-
taimistovahingoiltakin. Paras tapa hoitaa savunpoistoluukku-
jen ylläpito on kutsua meidät paikalle arvioimaan tilanne ja 
toteuttamaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Huolehdimme 
siitä, että lain edellyttämät tarkastukset tehdään ajallaan ja 
kunnolla myös vastaisuudessa.

Vuosittaiseen ylläpitoomme sisältyy savunpoistoluukku-
jen testaaminen ja huoltotoimenpiteet sekä tarkka doku-
mentointi savunpoistolaitteiston toimivuudesta. 

Kun et halua jättää paloturvallisuutta sattuman varaan, 
valitse BestSes.

Toimimme ennakoiden ja  
säädösten mukaan

Savunpoistoluukkumme 
voidaan määrittää tarkasti  
tilan ja tarpeen mukaan,  
ja niihin on saatavilla  
laaja valikoima lisävarus-
teita, kuten esimerkiksi  
putoamis- ja murtosuojat.
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