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Autotallit ja -katokset

Pisari valmistaa sekä teräs- että puurunkoisia elementtirakennuksia. Näiden suurimmat erot ovat perustusratkaisuissa ja lämmöneristettävyydessä. Lähtökohtana on
aina asiakkaan tarvitseman tilan käyttötapa. Voimme toimittaa autotallien ja varastojen lisäksi kaikki pihapiiriin kuuluvat ulkorakennukset kuten kiinteistövarastot,
pyöräsuojat ja jätekatokset yhtenäisen yleisilmeen saavuttamiseksi. Rakennusluvan
selvittyä rakennus saadaan toimitettua asiakkaalle 2-5 viikon sisällä.

Puurunkoiset
Puurunkoiset autotallit, autokatokset ja varastot pystytetään aina perustuksien
päälle. Seinäelementtien ulkoverhous on vakiona puuvalmista pystypaneelia.
Vakiomalleissa ulkoverhouspanelointi on juoksutettu siten, että elementtisaumat
eivät jää näkyviin. Rakennukset on saatavissa eri valmiusasteisina ja eri laajuisilla
toimitussisällöillä - asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Mallisto on saatavissa
eristettynä, eristevalmiudella tai eristämättömänä. Monipuolisen pohjamalliston
lisäksi toteutamme tarvittaessa kohteita asiakkaan omilla mitoilla. Pisarin oman
tuotekehittelyn tuloksena on syntynyt uretaanieristetty seinärakenne, joka mahdollistaa eristetyissä rakenteissa markkinoiden tehokkaimmat neliöt.

Kaikki tuotannossa olevat rakenteet ja yksityiskohdat ovat harkittuja, viimeisteltyjä ja turvallisia ratkaisuja, jotka ovat pitkäikäisiä ja
kestäviä – Suomen vaativiin olosuhteisiin
valmistettuja.
Pitkälle esivalmistetut ja tarkkaan hiotut yksityiskohdat mahdollistavat myös tuotteiden
nopean ja kustannustehokkaan asentamisen.
Laajojen toimituksien ansiosta asakkaalle ei jää
aikaavieviä tarvikehankintoja.

Teräsrunkoiset
Teräsrunkoiset autotallit, autokatokset ja varastot voidaan helpoimmillaan asentaa
suoraan liikennealueen rakennekerrosten, kuten asfaltin päälle, muutkin perustamistavat ovat mahdollisia. Seinäelementtien ulkoverhous on vakiona joko värillistä
teräsohutlevyproﬁilia tai puuvalmista pystypaneelia. Laajaan pohjamallistoon saadaan
vielä lisää vaihtoehtoja eri elementtikokoja yhdistelemällä. Nämä rakennukset ovat
aina eristämättömiä. Toimitus sisältää rakennuksen pääpiirustukset, asennusohjeet ja
kaikki vakiorakenteet kiinnikkeineen perustuksista ylöspäin (ei sisällä kattovesijärjestelmää, kattoturvatuotteita, ankkurointikiinnikkeitä ja lukkojen sarjoituksia).
Teräsrunkoiset rakennukset ovat todella nopeita pystyttää - isoimmatkin mallit jopa
yhden päivän aikana!

Pisari Oy on Pietarsaaressa vuonna 1964 toimintansa aloittanut elementtirakenteisiin erikoistunut yritys.
Yritys toimii edelleen samoissa, vuosien varrella laajennetuissa tuotantotiloissa Pedersören Sandsundissa.
Päätuotteina ovat olleet alusta lähtien teräselementtirakenteiset autosuojat ja ovet. Asiakkaiden toiveesta
on 1990-luvulta alkaen valmistettu myös eristettäviä autosuojia, mökkejä ja huviloita puurunkoisista
elementeistä. Pisarin tuotteita on alusta asti toimitettu koko Suomen alueelle.
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