


Monipuolisen kalustemallistomme lisäksi valmis-
tamme tuotteita myös mittatilauksesta. Voit toi-
mittaa meille valmiit suunnitelmat tai piirustukset: 
tarvittaessa varmistamme niiden toiminnallisuuden, 
turvallisuuden ja toteutusmahdollisuudet ennen 
tuotantoa.  Asiantuntevat suunnittelijamme laativat 
tarkemmat suunnitelmat ja piirustukset myös vapaa-
muotoisten toiveiden perusteella. 

PALA betonikalusteet on Suomen Laiturikauppa 
Oy:n aputoiminimi. Vuonna 2015 perustettu Suomen 
Laiturikauppa valmistaa mm. betoniponttoneita niin 
julkisiin satamiin kuin yksityisille. Päätimme hyödyn-
tää vahvaa betoniosaamistamme sekä jo käytössä 
olevia resurssejamme laajentamalla tuotantoa be-
tonikalusteisiin. Ensimmäinen PALA betonikalusteet 
-mallisto lanseerattiin Habitare-messuilla syksyllä 
2017. 

PALA Skate -mallistomme betonisista skeittiele-
menteistämme voit yhdistää kokonaisen skeittipuis-
ton! Skeittipuistojen suunnittelussa käytämme alan 
asiantuntijoita ja harrastajia. Tuotteemme täyttävät 
EN 14974 -turvallisuustandardin.

PALA BETONIKALUSTEET 

Kaikki PALA betonikalusteet ja skeittielementit val-
mistetaan tehtaallamme Vehmaalla, Varsinais-Suo-
messa. Meille on tärkeää, että tuotantomme toimii 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mah-
dollisimman kestävällä tavalla.  Alihankinta- ja 
yhteistyökumppaneiksi pyrimme valitsemaan lähi-
alueen yrityksiä ja toimijoita. Tuotannon ja laadun pe-
ruspilareita on myös työntekijöidemme hyvinvointi: 
kiinnitämme siihen erityistä huomiota yritystoimin-
nassamme. 

Betonikalusteiden valmistusprosessissa käyttä-
mämme sähköenergia on ympäristöystävällis-
tä vesivoimaa. Betonin valmistamisessa syntyviä 
CO2-päästöjä kompensoimme istuttamalla puita 
lähialueelle. Kerromme mielellämme lisää yritysvas-
tuiden toteutumisesta toiminnassamme!

Valmistamme tehtaallamme Vehmaalla säänkestäviä ja huoltovapaita, massiivisia betonikalusteita.
Tyylikkäät ja turvallisuutta lisäävät betonikalusteemme on suunniteltu sekä ulko- että sisäkäyttöön,
niin julkisiin kuin yksityisiinkin tiloihin.

Marko Salmi (myynti)
Puh: 044-243 4474

marko@pala-betonikalusteet.fi

Jenni Valtanen (suunnittelu)
Puh: 040-354 8999

jenni@pala-betonikalusteet.fi

Tutustu ja kysy lisää!

pala-betonikalusteet.fi



Mallistomme säänkestävistä ja huoltovapaista betonikalusteista on helppo valita sopivia tuotteita niin 
ulko- kuin sisäkäyttöön. Tuottemme sopivat sekä julkisiin, että yksityisiin tiloihin. Kaikki kalusteemme val-
mistetaan tehtaallamme Vehmaalla, Varsinais-Suomessa.

Luomme uusia tuotemallistoja asiakkaiden tarpeiden mukaan sekä myös mittatilauksesta. Erilaiset pintakäsit-
telyt ja suojaukset vaikuttavat valmiin tuotteen ulkonäköön ja käyttöominaisuuksiin, haluatte sitten rouhean 
valmiiksi kulutetun pinnan tai sileän siistiksi valetun. Betonin väriin voidaan vaikuttaa sävyttämällä tai kivirou-
heen valinnalla. Metallin ja eri puulajien yhdistäminen kalusteisiimme onnistuu tilauksesta, myös kuvien tulos-
tus betoniin on mahdollista nelivärisenä tai mustavalkoisena. 

PALA - penkki istutusaltaalla
Massa: 7500 kg
Mitat: 3000 x 1200 x 1200
Istutusallas

PALA - moduulipenkki käsinojalla
Massa: 2000 kg
Mitat: 1500 x 1200 x 720

PALA - penkki 
Massa: 3800 kg
Mitat: 3000 x 1200 x 720

PALA - moduulipenkki 
Massa: 1800 kg
Mitat: 1500 x 1200 x 720

PALA BETONIKALUSTEET -MALLISTO



PALA latauspenkki
Massa: 7500 kg
Mitat: 3000 x 1200 x 1200
Aurinkopaneeli tai verkkovirtalatauspisteet

PALA - penkki Kurvi
Massa: 2400 kg
Mitat: 1500 x 1500 x 550

PALA penkki Kuutio matala
Massa: 2200 kg
Mitat: 1500 x 1500 x 450 

PALA penkki Kuutio korkea 
Rosteriset käsinojat
Massa: 3300 kg
Mitat: 1500 x 1500 x 600

PALA penkki kaari
Massa: 1900 kg
Mitat: 400 x 5000 x 450

PALA penkki suorakaide
Massa: 770 – 1730 kg
Mitat: 2000 – 4500 x 400 x 450

PALA - penkki Jaggara
Massa: 100 kg
Mitat: 480 x 400

PALA - pöytä Sylinteri
Massa: 190 kg
Mitat: 530 (korkeuteen voi vaikuttaa) x 630 



PALA - tulipesä
Massa: 2400 kg
Mitat: 1500 x 1500 x 500

PALA - kukkakuutio
Massa: 770 kg
Mitat: 1000 x 1000 x 600
Istutusaltaan koko: 750 x 750 x 500
Viemäröity

PALA - kukkakurvi
Massa: 2300 kg
Mitat: 1500 x 1500 x 500
Istutusaltaan koko: 650 x 650 x 400  
Viemäröity

PALA viherseinäke Palsta  
design by Muotoilutoimisto Kaupunkilainen
Massa: 3400 kg
Mitat: 2000 x 1800 x 900

PALA - pöytä
Pöytälevy 470 kg
Mitat: 2000 x 1000 x 750

PALA - tuoli
Massa: 400 kg
Mitat: 900 x 600 x 600



Luomme uusia tuotemallistoja asiakkaiden tarpeiden 
mukaan sekä myös mittatilauksesta. Kalusteissa käy-
tämme säänkestävää betonia. Betonin väriin voidaan 
vaikuttaa sävyttämällä tai kivirouheen valinnalla.

Erilaiset pintakäsittelyt ja suojaukset vaikuttavat valmiin 
tuotteen ulkonäköön ja käyttöominaisuuksiin,haluatte sitten 
rouhean valmiiksi kulutetun pinnan tai sileän siistiksi valetun.

Metallin ja eri puulajien yhdistäminen kalusteisiimme onnis-
tuu tilauksesta, myös kuvien tulostus betoniin onnistuu neli-
värisenä tai mustavalkoisena.

MITTATILAUSTUOTTEET

PALA betonikalusteita Turun Hansakort-
telissa.

PALA betonikalusteita Espoon Tapiolan bussiterminaalissa.



Betonin väriin voidaan vaikuttaa pigmentein 
tai kivirouheen valinnalla.

– valkobetoni
– harmaa
– antrasiitti
– punainen
– oranssi
– keltainen
– sininen

MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELYT

Myös erilaiset pintakäsittelyt vaikuttavat 
valmiin tuotteen ulkonäköön ja käyttöomi-
naisuuksiin.

– hiekkapuhallus (eri syvyyksillä)
– hionta (eri syvyyksillä)
– lakkaus
– impregnointi
– vahaus

Joko olet tutustunut skeittielementteihimme? PALA Skate -mallistosta voit tuotteita yhdistämällä koo-
ta kokonaisen skeittipuiston. Skeittielementtimme valetaan säänkestävästä betonista ja raudoitetaan 
kestävyyden takaamiseksi. Tuotteissamme käytetään rosterisia vahvikerautoja ja -putkia. Tuotteemme 
täyttävät EN 14974-turvallisuustandardin. Tutustu Skate-mallistoon: pala-betonikalusteet.fi/palaskate

PALA betonikalusteisiin voidaan tulostaa 
mitä tahansa kuvia, logoja, tekstejä ja valokuvia. 

Tulostus onnistuu nelivärisenä ja mustavalkoisena.



NCC – Kampusraitti Lahti
Kauppakeskus Skanssi
Kauppakeskus Hansa

SRV – Tapiolan bussiterminaali
Uudenkaupungin kaupunki

Ruskon kunta
NCC Sweden Ab – Arvikan kunta

Maskun kunta
Jyväskylän kaupunki

Porin kaupunki
Korkeasaaren eläintarha

Mynämäen kunta
Toholammin kunta
Kokkolan kaupunki

Mietoisten MLL
Kempeleen kunta

Temotek/KOY Arkadiankatu 4-6
Lapuan kaupunki

Malmsjö skolan, Botkyrka
St Botvidsgymnasium, Botkyrka

ASIAKKAITAMME



PALA betonikalusteet

myynti@pala-betonikalusteet.fi 

Puh: 044-243 4474 / Marko Salmi (myynti)
Puh: 040-354 8999 / Jenni Valtanen (suunnittelu)

Y-tunnus: 2672274-9
Krapintie 77, 23200 Vehmaa
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