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PETE on luotettava kotimainen brändi. Laatu on meille tärkeää ja olemmekin siksi 

panostaneet suunnittelussamme tuotteidemme pitkäikäisyyteen ja paloturvalli-

suuteen sekä siihen, että mahdollisesti kuluvat osat ovat helposti vaihdettavissa. 

Tuotteemme on valmistettu parhaista materiaaleista, valtaosa laadukkaasta 

ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä. Lisäksi tuotteemme edistävät 

puhdasta palamista ja siten raikastavat ja pitävät yllä tervettä sisäilmaa.

PETE-savupiipputuotteet ovat helppokäyttöisiä ja nopeita asentaa. Tuotteiden 

mukana saat tuotekortin, jossa on perustiedot sekä asennusohje. Kaikki tuote-

kortit ovat helposti ladattavissa verkkosivuiltamme pete.fi.

PETE sopii jokaiseen kotiin. Tuotteitamme yhdistää tyylikäs, ajaton ja viimeistelty 

ulkonäkö. Hintamme ovat myös erittäin kilpailukykyiset.

Nopea ja asiantunteva asiakaspalvelumme auttaa Sinua tuotteisiin liittyvissä 

kysymyksissä. Toteutamme tarvittaessa myös juuri Sinun tarpeisiisi räätälöityjä 

ratkaisuja. Meiltä saat kaiken savupiippuihin liittyvän samasta paikasta! 

LINDFORS FINLAND OY
PETE-savupiipputuotteita myy, markkinoi, valmistaa ja valmistuttaa kauhajoki-

nen perheyritys Lindfors Finland Oy. Yrityksemme on perustettu vuonna 1989, 

jolloin aloitimme PETE-piipunhatun valmistuksen ja myynnin ensimmäisenä 

teollisena toimijana alalla.

Nykyisin PETE-savupiipputuotteiden tuoteperhe kattaa lähes kaiken savupiip-

puihin liittyvän valmispiipuista savupiippujen saneeraus- ja varustelutuotteisiin 

– piipusta piippuun!

Teemme aktiivista tuotekehitystä ja läheistä yhteistyötä alan tärkeiden toimijoi-

den kanssa. Olemme Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen, Nuohousalan keskuslii-

ton sekä Suomen Lähienergialiiton jäsenyritys.

Jo vuodesta 

1989

”PETE sopii jokaiseen kotiin. Tuotteitamme  
yhdistää tyylikäs, ajaton ja viimeistelty ulkonäkö.  
Hintamme ovat myös erittäin kilpailukykyiset.”
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1.  Asennus tulisijan päältä





















 











 





    





 


















 



























































































































 





















 















    





 


















 
























































































































2. Asennus tulisijan sivulta tai takaa

PETE Universal Plus -valmispiippu

PETE Universal Plus -valmispiipun  

3-kerrosrakenne koostuu kevytbetoniharkoista, 

mineraalivillaeristeestä ja isostaattisesti kuiva-

puristetuista hormiputkista. Kuvassa lisäksi PETE 

UP:n varusteita.

Piipun mukana voit  
tilata seuraavat tarvikkeet:

1. Liitossovite hst

2. Tasoitelaasti

3. Harkkolaasti

4. Savupelti rst

5. Läpiviennin peitelevy

6. Läpivientitiiviste

7. Läpiviennin paloeriste

8. Tuentasarja

9. Vesikaton pellityssarja

10. Pellityssarjan korotussarja

11. Pellityssarjan jatkopelti

12. Piipunhattu rst

Ilmoita lisäksi tulisijan malli,   

vesikatteen tyyppi (pelti, tiili,  

huopa tms.) ja väri.

HARKKOPIIPPU
PETE Universal Plus  
– Kestävä ja monikäyttöinen  
valmispiippu vaativiin olosuhteisiin
• CE-hyväksytty savuhormien korkeimpaan lämpötilaluokkaan (T600)

• Helppo ja nopea asentaa

• Saatavilla Ø80–Ø200 mm hormiputkella (hormiharkko 360 x 360 mm)

•  Paloturvallinen: 3-kerrosrakenne ja koko hormiston korkuiset tuuletuskana-

vat estävät hormia ylikuumentumasta

• Erittäin kestävä isostaattisesti kuivapuristettu keraaminen hormiputki

• Sopii kaikille polttoaineille – myös viljalle!

• Laadukkaat varusteet ja tarvikkeet piipputoimituksen mukana

• 10 vuoden materiaalitakuu Hormilaskurilla
lasket helposti piipun

hinnan. Tutustu
laskuriin osoitteessa 

pete.fi

Ilmoita tilattaessa:

H = Hormin korkeus

d = Hormin sisähalkaisija

d1 = Tulisijan hormilähdön tarkka koko

T = Rakennuksen väli- ja/tai yläpohjan lämpöeris-

teen paksuus ja läpivientien määrä

k = Katon kaltevuus

C = Piipun etäisyys katon harjasta

h = Piipun vesikaton yläpuolinen korkeus
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1. PETE DW Smooth kiukaan päältä





 







































    





 


















 

























































































































2. PETE DW Smooth tulisijan päältä







































    





 


















 


































































































































































    





 


















 





































































































3. PETE DW rakennuksen 
ulkoseinää pitkin (kattilapiippu)

Piipun mukana voit  
tilata seuraavat tarvikkeet:

1. Liitossovite hst
2. Savupelti hst
3. Läpiviennin peitelevy rst
4. Läpivientitiiviste
5. Läpiviennin paloeriste
6. Läpiviennin vaippapelti
7. Tuentapanta rst
8. Vesikaton juuripellitys ja 
     sadekaulus rst
9. Juuripellityksen korotussarja
10. Juuripellityksen jatkopelti rst

Ilmoita tilattaessa:

H = Hormin korkeus

d/D = Hormin sisä-/ulkohalkaisija

d1 = Tulisijan hormilähdön tarkka mitta

T = Rakennuksen väli- ja/tai yläpohjan 

lämpöeristeen paksuus ja läpivientien 

määrä

k = Katon kaltevuus

C = Piipun etäisyys katon harjasta

h = Piipun vesikaton yläpuolinen korkeus

PETE DW ja PETE DW Smooth

d1 = Tulisijan hormilähdön tarkka mitta

L = Etäisyys hormilähdöstä seinän 

ulkopintaan

H1 = Hormin korkeus hormilähdön 

tasosta mitattuna

B = Piipun etäisyys ulkoseinästä (ilmoi-

ta lisäksi läpäiseekö räystään vai ei)

T = Seinän paksuus

Piipun mukana voit tilata seuraavat 
tarvikkeet:

1. Liitossovite hst

2. Yhdyshormi hst

3. Läpiviennin peitelevy rst

4. Läpivientitiiviste

5. Läpiviennin paloeriste

6. Pohjatuki rst

7. Seinätuki rst

Ilmoita lisäksi tulisijan malli,  

vesikatteen tyyppi  

(pelti, tiili, huopa tms.) ja väri.

Ilmoita lisäksi tulisijan malli, vesikatteen tyyppi (pelti, tiili, huopa tms.) ja 

väri.

Täysin sileä PETE DW Smooth sekä  
vaativien asennusten PETE DW
•   CE-hyväksytty savuhormien korkeimpaan lämpötilaluokkaan (T600)

•  Helppo ja nopea asentaa - mahdollistaa myös hormin sivuttaissiirtymät

•  Moduulirakenteinen eristetty valmispiippu

•  PETE DW saatavilla Ø60–Ø1000 mm ja PETE DW Smooth Ø130 ja 

Ø150 mm hormiputkilla

•  Soveltuu takkojen, kamiinoiden, kiukaiden ja lämmityskattiloiden päältä 

tai takaa lähteväksi hormiksi 

•  Kaikille polttoaineille, paitsi viljalle

•  Vakiona kirkkaalla rst-ulkopinnalla — saatavilla erikoistilauksena myös 

jauhemaalattuna tai erikoispinnoitteella (harjattu rst tai kupari)

•10 vuoden materiaalitakuu

TERÄSPIIPPU

Hormilaskurilla
lasket helposti piipun

hinnan. Tutustu
laskuriin osoitteessa 

pete.fi
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HORMISANEERAUS
Tarjoamme kuluttajille koko Suomen kat-
tavan hormisaneeraaja-verkoston sekä 
ammattilaisille laadukkaat PETE-hormi- 
saneeraustyökalut, -tarvikkeet ja  
-materiaalit.

Keraaminen liukuvalu
ilmapallomenetelmällä

Keraamisessa liukuvalussa eli massauksessa käytetään liu-

kuvalutyökaluna ilmapalloa, jota kelataan vinssillä ylös pitkin 

hormikanavaa. Yläkautta ilmapallon päälle syötettävä  

PETE-hormisaneerausmassa tunkeutuu tehokkaasti ilma-

pallon paineen vaikutuksesta hormikanavan halkeamiin ja 

kuluneisiin muuraussaumoihin jättäen jälkeensä tasaisen ja 

kestävän hormin sisäpinnan.

Hormin keraaminen ilmapallo-liukuvalu on erinomainen 

saneerausmenetelmä muuratuille savuhormeille, joihin liite-

tyissä tulisijoissa käytetään polttoaineena puuta. Liukuvalun 

etuna sisäputkitukseen on lämmön varastoituminen entiseen 

tapaan hormin rakenteisiin sekä hormin poikkipinta-alan 

pysyminen lähestulkoon samana. Hormisaneerausmassan 

materiaalitakuu on 10 vuotta.

Kiinnostaako hormisaneerauskoulutus?  
Tiedustele meiltä seuraavaa koulutuspäivää!

Sisäputkitus
Haponkestävästä teräksestä valmistettua sisäputkea asen-

netaan pääasiassa käyttökieltoon asetettuihin, muurattuihin 

savuhormeihin. Sisäputkea käytetään myös tulisijan vaihdon 

yhteydessä, jos vaarana on savukaasujen lämpötilan voima-

kas aleneminen ja kondenssin eli kosteuden muodostumi-

nen hormiin. Voimakkaasti kondensoivia polttoaineita ovat 

erityisesti öljykattiloissa käytetyt kevytöljyt.

Voimakkaasti kondensoiva eli ”hikoileva” hormi aiheuttaa 

nokivesivalumien lisäksi rakenteiden jatkuvaa kastumista. 

Tämä aikaansaa talvipakkasten vaikutuksesta hormin kiihty-

vää rapautumista. 

Öljypoltinhormi tulee aina putkittaa polttimen kokoon sopivalla 

haponkestävällä ja CE-hyväksytyllä hormisaneerausputkella.

Tiedustele
meiltä lähintä

PETE-saneeraajaa!

1. Vinssi

2. Paineilmaletku

3. Hormisaneerausmassa

4. Väliseinätuki

5. Hormitiili

6. Ilmapallo

7. Punnus

8. Muuraussauma

9. Väliseinä (ns. välitunka)

10. Valmis keraaminen pinnoite

Keraaminen liukuvalu:

Sisäputkitus:

3.
4.
5.




1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1.

2.

6.
7.

9.
8.

10.

Taipuisa PETE DF T600 soveltuu myös liesi-
tuulettimien liitosputkeksi! Katso sivu 11!

Hormin sisäputkitus
onnistuu kätevästi 
• taipuisilla PETE DF T600 -sisäpiipuilla

• jäykillä PETE SW T600 -sisäpiipuilla (myös ovaalina!)

1. Sadekansi

2. Hormisaneerausputki

3. Hormitiili

4. Vermikuliitti-eriste

5. Muurauslaasti

6. Muurauskartio

7. Muuraussauma
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TARVIKKEET
Valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet savupiipun varustelemiseksi, vedon parantamiseksi ja  

hormin suojaamiseksi säältä.

Tuotteemme on valmistettu markkinoiden parhaista materiaaleista, laadusta tinkimättä. Oman suunnit-

telumme ansiosta olemme pystyneet kehittämään tuotteet asennus- ja käyttöystävällisiksi, huoltova-

paiksi sekä ulkonäöltään viimeistellyiksi. Tuotteisiimme on saatavilla erilaisia kiinnitysratkaisuja ja ylei-

simpien kokojen lisäksi valmistamme tuotteita myös mittojen mukaan sekä jauhemaalattuna.

Vedonparantajat
PETE-vedonparantaja on tuulella ja painovoimaisesti toimiva laite, joka parantaa 

hormin vetoa ja ilmanlaatua. Se soveltuu sekä savu- että ilmahormeille. Laajasta 

tuotevalikoimastamme löydät oikean kokoisen vedonparantajan niin pienihalkai-

sijaiselle IV-putkelle kuin suurelle grillikodan savuhormillekin. PETE-vedonparan-

tajissa on laadukkaat vaihdettavissa olevat kuulalaakerit ja markkinoiden kestävin 

rst-rakenne. Liitossovitteella saat vedonparantajan sopimaan myös pienempään 

pyöreään hormiin.

Piipunhatut
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut  

PETE-piipunhatut tiili-, harkko- ja teräspiipuille mit-

tojen mukaan. Tuotteisiin on saatavilla lisävarusteena 

nuohousta helpottavat saranat ja lintu-/kipinäverkko, 

piipunhatun läpivientiputki öljyhormeille sekä jauhe-

maalaus vesikatteen väriin.

Pellityssarjat
Muovipinnoitetusta kattopellistä 

valmistetut PETE-pellityssarjat ovat 

asentajaystävällinen ja vesitiivis 

harkkopiipun pellitysratkaisu. Juu-

ripellitys soveltuu katon lappeella 

sijaitsevalle piipulle ja se voidaan 

säätää vapaasti kattokulmaan 5–45 

astetta. Valmistamme myös katon 

harjalle sopivia malleja mittatilaus-

työnä. Saatavilla yleisimmillä RR-vä-

reillä!

Savupellit
PETE-savupellit (rst) soveltuvat uusille 

ja saneerattaville tiilihormeille. Kaset-

tirakenteisen PETE-savupellin sulku-

pellit pysyvät siististi piilossa hormin 

sisällä koko liikelaajuudella. Korkealle 

muuriin asennettuihin PETE-savu-

pelteihin on saatavilla lisävarusteena 

laitteen käyttöä helpottava kätevä 

narutoiminen ohjauslaite.

Liesituulettimen liitosputki
Taipuisa PETE DF T600 (hst) soveltuu asuinhuoneistokeittiöiden liesituulettimien 

ja -kupujen liittämiseen jäteilmakanavaan. Kanavaliitos edellyttää tiivisteellis-

ten lähtökauluksien ja liityntäosien käyttämistä. Liitokset on tehtävä huonetilan 

puolella ennen läpivientiä välipohjaan. Tuotteella on VTT:n myöntämä käytettä-

vyyslausunto.

Vedonparantajat Rotovent ja Ballerina

Savukaasuimurit
PETE-savukaasuimuri (rst) eli ns. 

takkaimuri parantaa hormin vetoa, 

helpottaa tulisijan sytyttämistä 

ja ehkäisee savu- ja hajuhaittoja 

huoneistossa. Sähkötoimisen 

savukaasuimurin käyttäminen 

on helppoa ja se soveltuu niin 

tiili-, harkko kuin teräspiipulle. 

PETE-savukaasuimuri vie sähköä 

vain energiasäästölampun verran! 

Valikoimastamme löytyy kiinnitys-

alustat ja sovitteet teräs-, harkko- 

ja tiilipiipuille.

Piipunhattu malli V

Piipunhattu malli B
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YHTEYSTIEDOT
PETE-savupiipputuotteet

Lindfors Finland Oy

Keskustie 23

61850 Kauhajoki

p. (06) 231 5396

f. (06) 231 5116

info@pete.fi

www.pete.fi

petetuotteet

PETE-savupiipputuotteet

peteofficial

Sosiaalinen media

PETE-savupiipputuotteet


