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Rullari-tuotteet
• rullaovet ja sälerullaverhot 
• saksiveräjät ja kalusterulot 
• teollisuusrullaovet
Kokema Oy

RT 38945
323 Talo 2000
426 Talo 90 
X72  SfB

tuotetieto
toukokuu 2018
korvaa RT X72/426-38750
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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Kokema Oy:llä on 40 vuoden kokemus 
korkealuokkaisten alumiinisten rullaovien 
ja sälerullaverhojen sekä turvakaltereiden 
valmistamisesta. Rullari-tuoteperheeseen 
kuuluvat lisäksi teräksiset saksiveräjät ja 
alumiiniset rulo-ovet kalusteisiin. Rullari-
tuotteita valmistetaan sekä sähkö- että 
käsikäyttöisinä. Tuotteet voidaan varustaa 
erillisillä mekaanisilla lukituksilla sekä au-
tomatiikalla. 
Kokema Oy tarjoaa suunnittelu- ja asen-
nuspalvelua myös avaimet käteen -peri-
aatteella. Rullari-tuotteet on valmistettu 
rakennustuotedirektiivin EN 13241 mu-
kaisesti ja näin ollen ne ovat myös CE-mer-
kittyjä. Rullari-murtosuojat on valmistettu 
murtosuojastandardin EN 1627 mukaisesti 
ja ne ovat VTT Expert Services Oy:n testaa-
mia, Finanssialan Keskusliiton hyväksymiä 
ja luokittelemia. Jatkuva tuotekehittely, 
laadun valvonta ja joustavat toimitukset 
takaavat Rullari-tuotteiden sopivuuden 
kohteisiin, joissa vaaditaan tuotteilta kor-
kean laadun lisäksi myös toimivuuttaa mm. 
erityisolosuhteissa. 

KEVYT SUOJAUS
ME 30 U, ME 30 R, CD 200
Käyttökohteita esimerkiksi:
• tarjoilulinjastot
• rulokaapit
• ym. kevyttä suojausta vaativat kohteet

MURTOSUOJAUS
CD 600 R, CD 600 U, CD 600 S, CD 50, 
1.460,  1.100D, saksiveräjä
Erittäin hyvän murtosuojauksen antavia 
tuotteita kohteisiin, joihin ei kuitenkaan 
vaadita murtosuojaluokitusta. Esimerkiksi
• näytteikkunat
• liiketilan ovet
• porttikäytävät
• tilanjakajat

LUOKITELTU MURTOSUOJAUS
CD 600 R + VS, CD 600 U, CD 600 S, CD 800 
U + R, CD 800 U, kiinteät kalterit
Nämä tuotteet antavat korkeatasoisen 
murtouojauksen erittäin vaativiin kohtei-
siin. Esimerkiksi
• Alkon myymälät
• apteekit
• kultasepänliikkeet
• kauppakeskukset
• huoltoasemat
• kioskit
• pysäköintihallit
• ravintolat
• kohteet, joissa vaaditaan Finanssialan 

Keskusliiton luokittelemia murtosuojia
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kokema Oy     
PL 91 (Kakkulaistentie 5)    
32801 KOKEMÄKI   info@kokema.fi
Puhelin 010 326 3840  www.kokema.fi

Muut tuotteeet 

CD 600 U
paino 7,5 kg/m²
murtosuojaus-lk 3

1.1100 D
paino n. 9 kg/m²

CD 600 R + VS
paino 7, 2 kg/m2 

murtosuojaus-lk 2

CD 600 S
paino 7 kg/m²
rei’itys Ø 4 mm
murtosuojaus-lk 3
 

CD 600 R
paino 6 kg/m²

CD 200
paino 4 kg/m²

CD 50
paino 8 kg/m²

ME 30 U
paino 6 kg/m²

CD 800 U
paino 13 kg/m²
murtosuojaus-lk 3

CD 800 U + R
paino 10,5 kg/m²
murtosuojaus-lk 3

vahvikesäle

1.1460
paino n. 6 kg/m²

ME 30 R
paino 4,5 kg/m²

Käyttömekanismit
 − sähkökäyttö
 − jousikäyttö
 − veivikäyttö

Ohjeelliset käyttörajat

Rullarin paino
 − sähkökäyttöinen, ei rajoituksia
 − jousikäyttöinen 0...40 kg 
 − veivikäyttöinen 0...20 kg

Lukitusvaihtoehdot

Sähkökäyttöisessä  Rullarissa
 − automaattilukitus
 − lukollinen käyttökytkin

Käsikäyttöisessä Rullarissa
 − Abloy-kalustelukitus
 − pitkäsalpalukitus

Murtosuojaluokitus vaatii erillisen mekaa-
nisen lukituksen. Vaihtoehtoja ovat mm. 
riippulukkokorvakkeet, varmuuslukkorun-
ko ja moottorilukkorunko. 

Pintakäsittely

Sälerullaovet toimitetaan vakiona luonnon-
väriin anodisoituna. Ovet voidaan myös 
pulverimaalata RAL Classic -värisävyyn tai 
värieloksoida.
CD 600 U -säleeseen on saatavana myös 
aito puuviilupinnoitus.
CD 50- ja CD 800 -säleet voidaan kalvopin-
noittaa erilaisilla materiaalikuvioilla.
CD 200 -säle on vakiona valkoinen tai vaa-
lean harmaa.

L

L

L

L

Asennusvaihtoehdot

B

A + B

B + A

A

Ohjauskiskovaihtoehdot ja rullan vaatima 
tila, ks. www.kokema.fi

Lisävarusteet

 − Impulssiohjaus (ohjauskeskus + turva-
reuna + valokennot), voidaan liittää ku-
lunvalvontaan

 − Kauko-ohjaus (käsilähetin + vastaanotin, 
vaatii impulssiohjauksen)

 − Kellolaite (vaatii impulssiohjauksen)
 − Ajoneuvotutka (vaatii impulssiohjauk-
sen)

 − Hätäkäyttö (moottorin manuaalinen 
avaus sähkökatkon varalta) - Hätäpois-
tumistiet!

 − Kulmavaihdemoottori (3-vaihemoottori 
asennetaan suoraan kelausputken pää-
hän)

 − Tuuliankkurit
 − Säleen erikoisrei’itys
 − Pural-pinnotteinen peltikotelo 
 − Alumiininen suojakotelo, pulverimaalat-
tu RAL Classic -sävyyn

Rullarin säletyypit

Rullari-saksiveräjä ja -saksiveräjäportti 

Saksiveräjä soveltuu murtosuojaksi näy-
teikkunaan, porttikäytävään, lastaustilaan 
ym. tiloihin,  joihin pääsyä halutaan rajoit-
taa näkyvyyden kuitenkaan estymättä.
Teräsrakenteinen Rullari-saksiveräjä val-
mistetaan joko yksiosaisena toisesta si-
vusta avattavana tai kaksiosaisena aukon 
keskeltä avattavana rakenteena.
Saksiveräjäportti on omilla pyörillään liik-
kuva portti, jonka korkeus on 1500 mm. 
Portti ei vaadi liukukiskoa ylös.

Rakenne

 − polttomaalattu tai kiiltosinkitty teräs
 − liukukiskona C-30 x 30 mm, teräskisko
 − herkkäliikkeiset, nailonpäällysteiset, 
kuulalaakeroidut liu’ut

 − varustettu Abloy-lukkorungolla (LC306-
turvalukko) ja lankavetimillä

 − paino n. 17 kg/m²
 − sivulle keräytyvän pakan koko n. 16 % 
veräjän koko leveydestä

• Stackdoor-teräsristikko-ovi  
(myös kaareva)

• Teräsverkko-ovi (RST) Lago, Sambesi ja 
Tigris

• Polykarbonaattiverho
• Folding Pack -taitto-ovi (myös kaareva)
• Kiinteä kalteri, 12 mm pyöröterästangos-

ta

Tarkemmat tiedot www.kokema.fi


