
	

ensi askel puhtaaseen tilaan

Jokaisella on oikeus puhtaaseen kotiin ja helpompaan arkeen. 
Hiekkaiset saappaat tai kuraiset tassut ovat huolista pienimpiä, kun kodissa on 

Kurasyöppö juuri oikealla paikalla! 

Valmistaja: Kavika Oy



	

	

LATTIA-ALLAS 
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ 
Hygieeninen ja helppo puhdistaa. 
Altaassa ei ole saumoja ja sen nurkat 
on pyöristetty. Allas jää siististi piiloon 
säleritilän alle.

Kurasyöppö	huuhtoo	hiekan	ja	roskat	
mennessään,	eikä	päästä	niitä	eteistä	
pidemmälle.	Kotisi	pysyy	
siistinä	ja	puhtaana.

Kurakeleillä	käyttöaste	100	%

Kurasyöppö on nykyaikaisen kodin vakiovaruste. Erityisen 
hyödyllinen se on lapsiperheille ja lemmikkien omistajille. 
Kurasyöpössä puhdistat niin saappaat, sadevaatteet kuin 
koiran tassutkin nopeasti ja helposti. Mitä kurjempi keli, 
sitä enemmän Kurasyöpöllä on käyttöä!

Suunnittele	ajoissa!

Päätä Kurasyöpön paikka, kun kotisi LVI-kuvia piirretään. 
Asennus tehdään lattiavalun yhteydessä. Kiität itseäsi 
hyvästä päätöksestä vielä monta kertaa jälkikäteen.
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Mistä	sinun	kotisi	puhtaus	alkaa?	

Kurasyöpön paras paikka on eteisessä, tai erillisessä kurae-
teisessä lähellä ulko-ovea. Kurasyöpölle löytyy käyttöä myös 
kodinhoitohuoneessa, johon on kulku suoraa pihalta – tai 
terassilla, jolloin saat kuraiset saappaat tai karvaiset tassut 
puhtaaksi jo ulkona. Kurasyöppöjä voi olla useampikin! 

Valitse	oikea	koko

Kurasyöppö-mallistoon kuuluu kolme vakiokokoa.  
Tarvittaessa voit tilata Kurasyöpön mittojen mukaan.

Isommat Kurasyöppömallit soveltuvat yleisiin tiloihin, joissa 
pestävää ja huuhdeltavaa on paljon: päiväkotiin, kouluun, 
suurkeittiöön tai vaikkapa pyörätuolien pesupaikoille. Runsas-
ta vedenkäyttöä varten Kurasyöppö varustetaan pönttökaivol-
la ja tilavalla sakka-astialla.



Käytännöllinen	on	myös	
kaunista	ja	turvallista

Kavikan Kurasyöppö on ajattoman näköinen, kestävä ja help-
po pitää puhtaana, sillä se valmistetaan ruostumattomasta 
teräksestä. Tuotteen muotoilussa on monia
turvallisuutta lisääviä yksityiskohtia.

 

Erikoistilauksesta saatavissa käyttöturvallisuutta lisäävä 
liukurei’itetty säleritilä tai esim. ajoneuvon painon kestä-
vä ruuturitilä. Ritilä on tilattavissa myös erikseen
300...6000 mm leveänä 50 mm välein (ritilän kantava 
suunta), ritilän korkeus aina 25 mm.

IRROTETTAVA SAKKAKORI TAI SAKKA-ASTIA 
Lika ja hiekka valuvat veden mukana altaassa 
olevaan muoviseen sakkakoriin, joten ne eivät  tuki 
viemäriä.  

SÄLERITILÄ RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ 
Säleritilän ruudutus estää liukastumisen ja 
kulmien pyöristykset tekevät ritilän pinnasta 
paljaallekin jalalle miellyttävän.

Kurasyöppö on suunniteltu 
yhteistyössä VTT:n kanssa.



Kavikan	Kurasyöpöt		erilaisille	lattiapinnoille	ja	käyttökohteisiin

Sihtityyppi LVI-numero Käyttökohde

Mini	400	x	600	mm	

- klinkkerilattialle sakkakori 331 4890 omakoti- ja rivitalot

- muovimatolle sakkakori 331 4885 omakoti- ja rivitalot

Midi	500	x	800	mm	

- klinkkerilattialle sakkakori 331 4900 omakoti- ja rivitalot

- muovimatolle sakkakori 331 4895 omakoti- ja rivitalot

- klinkkerilattialle pönttökaivolla sakka-astia 331 4899 omakoti- ja rivitalot

- muovimatolle pönttökaivolla sakka-astia 331 4896 päiväkodit, koulut, kerrostalot, pyörä-
tuolien pesupaikat

Maxi	600	x	1200	mm	

- klinkkerilattialle sakkakori 331 4880 omakoti- ja rivitalot

- muovimatolle sakkakori 331 4875 omakoti- ja rivitalot

- klinkkerilattialle pönttökaivolla sakka-astia 331 4881 omakoti- ja rivitalot

- muovimatolle pönttökaivolla sakka-astia 331 4876 päiväkodit, koulut, kerrostalot, pyörä-
tuolien pesupaikat

ISOMMAT	MALLIT	MITTATILAUKSENA
• suurkeittiöt
• maatalous/karjakeittiöt, 
• teollisuusrakennukset, 
• pysäköintitalot
• muut erikoisratkaisut

ERIKOISTILAUKSENA
• akryylibetonilaipalla varustetut Kurasyöpöt 
• muovimattopintaa varten suunnitellut mallit 

Kurasyöpön asennuksesta muovimattopinnalle  
tulee mainita tilauksen yhteydessä!

Myynti:	rautakaupat ja LVI-liikkeet

Valmistus	ja	markkinointi:	

Kavika Oy 
Tempo 4, 04430 JäRVEnPää
p. 09-836 2000
kavika@kavika.fi
www.kavika.fi

Kurasyöppö	Mini	400	x	600	mm Kurasyöppö	Midi	500	x	800	mm Kurasyöppö	Maxi	600	x	1200	mm

Asennusohjeen löydät osoitteesta 
www.kurasyoppo.fi 

ensi askel puhtaaseen tilaan


