


Monipuolisen kalustemallistomme lisäksi val-
mistamme tuotteita myös mittatilauksesta. 
Voit toimittaa meille valmiit suunnitelmat tai 
piirustukset: tarvittaessa varmistamme niiden 
toiminnallisuuden, turvallisuuden ja toteutus-
mahdollisuudet ennen tuotantoa.  Asiantunte-
vat suunnittelijamme laativat tarkemmat suun-
nitelmat ja piirustukset myös vapaamuotoisten 
toiveiden perusteella.  Valmistamme kalusteita 
myös valkobetonista.

PALA betonikalusteet on Suomen Laiturikauppa 
Oy:n aputoiminimi. Vuonna 2015 perustettu Suo-
men Laiturikauppa valmistaa mm. betonipontto-
neita niin julkisiin satamiin kuin yksityisille. Pää-
timme hyödyntää vahvaa betoniosaamistamme 
sekä jo käytössä olevia resurssejamme laajenta-
malla tuotantoa betonikalusteisiin. Ensimmäi-
nen PALA betonikalusteet -mallisto lanseerattiin 
Habitare-messuilla syksyllä 2017. 

PALA Skate -mallistomme betonisista skeitti-
elementeistämme voit yhdistää kokonaisen 
skeittipuiston! Skeittipuistojen suunnittelus-
sa käytämme alan asiantuntijoita ja harrastajia. 
Tuotteemme täyttävät EN 14974 -turvallisuus-
tandardin.

Kaikki PALA betonikalusteet ja skeittielemen-
tit valmistetaan tehtaallamme Vehmaalla, Var-
sinais-Suomessa. Meille on tärkeää, että tuo-
tantomme toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti mahdollisimman kestävällä taval-
la.  Alihankinta- ja yhteistyökumppaneiksi pyrim-
me valitsemaan lähialueen yrityksiä ja toimijoi-
ta. Tuotannon ja laadun peruspilareita on myös 
työntekijöidemme hyvinvointi: kiinnitämme sii-
hen erityistä huomiota yritystoiminnassamme. 

Betonikalusteiden valmistusprosessissa käyttä-
mämme sähköenergia on ympäristöystävällistä 
vesivoimaa. Betonin valmistamisessa synty-
viä CO2-päästöjä kompensoimme istuttamalla 
puita lähialueelle. Tutkimme jatkuvasti mahdol-
lisuuksia kierrätysmateriaalien käyttöön tuo-
tannossamme. Kerromme mielellämme lisää yri-
tysvastuiden toteutumisesta toiminnassamme!

PALA betonikalusteet on betonista valmistettujen tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen eri-
koistunut suomalainen yritys. Päätuotteenamme valmistamme tehtaallamme Vehmaalla säänkes-
täviä ja huoltovapaita, massiivisia betonikalusteita.Tyylikkäät ja turvallisuutta lisäävät betonikalus-
teemme 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

PALA betonikalusteet



Mallistomme säänkestävistä ja huoltovapaista betonikalusteista on helppo valita 
sopivia tuotteita niin ulko- kuin sisäkäyttöön. Tuotteemme sopivat sekä julkisiin, että 
yksityisiin tiloihin. Kaikki kalusteemme valmistetaan tehtaallamme Vehmaalla, Varsi-
nais-Suomessa.

Luomme uusia tuotemallistoja asiakkaiden tarpeiden mukaan sekä myös mittatila-
uksesta. Erilaiset pintakäsittelyt ja suojaukset vaikuttavat valmiin tuotteen ulkonä-
köön ja käyttöominaisuuksiin, haluatte sitten rouhean valmiiksi kulutetun pinnan tai 
sileän siistiksi valetun. Valmistamme PALA betonikalusteita myös valkobetonista. 
Betonin väriin voidaan vaikuttaa myös  sävyttämällä tai kivirouheen valinnalla. Me-
tallin ja eri puulajien yhdistäminen kalusteisiimme onnistuu tilauksesta, myös kuvien 
tulostus betoniin on mahdollista nelivärisenä tai mustavalkoisena. 

PALA betonikalusteet -mallisto

PALA sohva ja tulipesä



PALA sohva 

PALA sohva / suora

Mitat: 75 x 75 x 88 cm
Istuinsyvyys: 58 cm
Istuinkorkeus: 44 cm
Paino: 270 kg

PALA sohva / kulma

Mitat: 75 x 75 x 88 cm
Istuinsyvyys: 58 cm
Istuinkorkeus: 44 cm
Paino: 350 kg

PALA sohva / kukka

Mitat: 75 x 75 x 75 cm
Paino: 480 kg

Moduuleista koottava PALA sohva on kes-
tävä, kotimaassa valmistettu vaihtoehto 
pihakalustukseen. PALA sohvan kolmesta 
moduulista voit helposti koota tarpeisiisi 
ja paikkaan sopivan kokonaisuuden. Tuote 
on valmistettu säänkestävästä betonista. 
PALA sohva voidaan valmistaa myös valko-
betonista.

PALA sohva koostuu kolmesta moduulista: 
suora, kulma sekä kukka, jotka on vapaas-
ti yhdisteltävissä. Sohvien pehmusteet 
on saatavissa valitsemallasi kankaalla. Alla 
olevassa kuvassa kokonaisuutta on täy-
dennetty PALA tulipesällä.



PALA istuinmuuri

PALA betoninen istuinmuuri ratkaisee monia piharakentamiseen liittyviä tarpeita. 
Istuinmuurilla voit esimerkiksi rajata alueita ja erottaa eri tasoja piha-alueella. Muuri 
koostetaan kaaren ja suorakaiteen muotoisista betonielementeistä. Istuinmuuri on 
saatavissa betoni- tai puukannella.

PALA - istuinmuuri
Mitat:

Suora
2000 mm x 400 mm x 500 mm

Kaareva
S // r2500
1750 mm x 400 mm x 500 mm
M // r4300
2250 mm x 400 mm x 500 mm
L // r8500
2000 mm x 400 mm x 500 mm

PALA istuinmuuria Jussinaukiolla Turussa



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

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

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

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

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

PALA penkkejä

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



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

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

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

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

PALA penkkejä Kokkolan Meripuistossa. Kuvan penkit ovat antrasiitin värisiä.

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

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

PALA penkki Rovaniemi
(Kuvan penkki valkobetonista)
Mitat: 2000  x 400 x 450 mm



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

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

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

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

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

PALA betonikalusteet -mallistoa

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

PALA pöytä ja tuolit



tät

Luomme uusia tuotemallistoja asiakkaiden tar-
peiden mukaan sekä myös mittatilauksesta. 
Kalusteissa käytämme säänkestävää betonia. 
Valmistamme kalusteita myös valkobetonista. 
Betonin väriin voidaan vaikuttaa myös sävyttä-
mällä tai kivirouheen valinnalla.

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

Metallin ja eri puulajien yhdistäminen kalusteisiim-
me onnistuu tilauksesta, myös kuvien tulostus beto-
niin onnistuu nelivärisenä tai mustavalkoisena.

Mittatilaustuotteet

PALA betonikalusteita Turun Hansakort-
telissa.

PALA betonikalusteita Espoon Tapiolan bussiterminaalissa.

Yhdeksänmetrinen PALA pöytä neljällä 
grillipaikalla Kokkolan Meripuistossa.



Suojakäsittelyt

- antigraffitisuojaus
- impregnointi

Materiaalit ja pintakäsittelyt

Pintakäsittelyt

– hiekkapuhallus (eri syvyyksillä)
– hionta (eri syvyyksillä)

PALA betonikalusteisiin voidaan tulostaa mitä tahansa kuvia, logoja, tekstejä ja valokuvia. 
Tulostus onnistuu nelivärisenä ja mustavalkoisena.

Valmistamme PALA betonikalusteita myös valkobetonista. Betonin väriin voidaan vaikut-
taa myös  pigmentein tai kivirouheen valinnalla.

Valokuva tulostettuna PALA penkkiin.



Joko olet tutustunut skeittielementteihimme? PALA Skate -mallistosta voit 
tuotteita yhdistämällä koota kokonaisen skeittipuiston. Skeittielementtimme 
valetaan säänkestävästä betonista ja raudoitetaan kestävyyden takaamisek-
si. Tuotteissamme käytetään rosterisia vahvikerautoja ja -putkia. Tuotteemme 
täyttävät EN 14974-turvallisuustandardin. 

Tutustu Skate-mallistoomme: pala-betonikalusteet.fi/palaskate

PALA Skate

PALA skeitti/skuuttipuisto Raision Vaisaaren koulun piha-alueella.



EKE-Rakennus Oy / Pasilan Postipuisto
NCC – Kampusraitti Lahti

Kauppakeskus Skanssi
Kauppakeskus Hansa

SRV – Tapiolan bussiterminaali
As Oy Turun Loft-Tehdas IV

Lujatalo Oy / Matinkylän uimahalli
Lujatalo Oy / Myllypuron koulu

Rakennustoimisto Lunden Oy / Jussinaukio Turku
NRC Group Oy / Joensuun ratapiha

Rakennustyö Salminen Oy

Auran kunta
Jyväskylän kaupunki

Kempeleen kunta
Kokkolan kaupunki

Kuopion kaupunki / Mestar Oy
Lapuan kaupunki

Maskun kunta
Mynämäen kunta

Paraisten kaupunki
Porin kaupunki

Pyhäjärven kaupunki
Ruskon kunta

Toholammin kunta
Uudenkaupungin kaupunki

Korkeasaaren eläintarha
Mietoisten MLL

Temotek/KOY Arkadiankatu 4-6
Malmsjö skolan, Botkyrka

St Botvidsgymnasium, Botkyrka
NCC Sweden Ab – Arvikan kunta

NCC Road Services AB / Linköping
 NCC Industry AB / Öxelösund

Stockholmshem / Frank Projektpartner AB
Bite Mark & Anläggning AB

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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