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Anstarin SMART STEEL™ -konsepti 
mahdollistaa tehokkaan ja modernin 
rakentamisen vaikeissakin olosuhteis-
sa. SMART STEEL™ tarkoittaa älykäs-
tä rakentamista. Anstar tarjoaa suun-
nittelijoiden ja rakentajien käyttöön 
tuotteita ja mitoitusohjelmia, joiden 
avulla toteutettavat rakenneratkaisut 
ja liitokset voidaan suunnitella uu-
simpien suunnittelunormien mukaan. 
Hyödynnä siis parhaat suunnitteluväli-
neet ja tekninen tukemme.

 Tarjoamamme A-BEAM® ja 
Anstarin liitostekniikka muodostavat 
osan runkojärjestelmästä, joka tarjoaa 
kustannustehokkuutta ja joustavuutta 
rakentamiseen. Anstarin betonira-

kenteiden  liitosratkaisut kattavat niin 
järeät kuormia siirtävät osat kantaviin 
rakenteisiin kuin kevyet rakennusosien 
kiinnityksetkin. Yhteistä liitososille on 
käytön helppous ja nopeus rakentami-
sen kaikissa vaiheissa. 

 Palkkien jännevälit, rakennusten 
kerroskorkeudet ja julkisivuratkaisut 
voidaan toteuttaa laadukkaasti ja 
modernisti.

Oikeat valinnat suunnitteluvaihees-
sa vaikuttavat jopa 80 % kustannuk-
siin. Kotimaisuus ja kokemus takaavat 
oikea-aikaisen ja varman toimituksen. 
Yhdessä päätetyt tekniset ratkaisut 
puolestaan helpottavat ja nopeuttavat 
rakentamisprosessia.

Tuotteet

ACOLUMN-ohjelmalla suun-
nitellaan betonielementtien 
kenkä-peruspulttiliitoksia.

ASTEEL-ohjelmaa käy-
tetään seuraavien liitosten 
mitoittamiseen: teräspilarin 
pulttiliitos betoniin, kiinni-
tyslevyt sekä betonirungon 
jäykistysristikon liitokset ADE® 
ja ADK®.

ABEAM-ohjelmalla suo-
ritetaan ontelolaattatasossa 
A-BEAM S®- ja W®- tyypin 
liittopalkkien esisuunnittelu 
tuoteosakaupan viitesuunnitel-
mia varten.

Lisäksi Anstarin tuotteet 
ovat saatavilla ProdLib-tuote-
kirjastossa. Tuotteista on myös 
laadittu komponentteja Tekla 
Structures 3D-mallinnusohjel-
maan.

Lataa ohjelmat ja ilmainen 
tuoteluettelo: www.anstar.fi

Anstarin ohjelmat



A-BEAM®

A-BEAM® ja Anstarin liitostekniikka muodos-
tavat osan runkojärjestelmästä, joka tarjoaa 
kustannustehokkuutta ja joustavuutta rakenta-
miseen. A-BEAM W® ja A-BEAM S® -palkkeja 
käytetään sekä yksiaukkoisena että jatkuvana 
rakenteena ja se suunnitellaan ilman erillistä 
palosuojausta paloluokkaan R180 asti. Vakiolii-
toksena teräsbetonipilariin on AEP®-piilokonso-
li sekä liittopilariin AEL-piilokonsoli. Palkille on 
laadittu liitoskirjasto myös tavanomaisia liitoksia 
varten erilaisiin runkorakenteisiin. Palkkityypin 
valinta ja liittorakenteen alustava mitoitus suori-
tetaan ABEAM-pikamitoitusohjelmalla. 

Ansaat
Diagonaaliansaita käytetään sitomaan sand-
wich-elementin betonikuoret toisiinsa välissä 
olevan lämpöeristeen läpi. Ansaiden avulla 
siirretään ulkokuoren omapaino ja tuulikuormat 
sisäkuorelle. Lisäksi ansaat sitovat betonikuoria 
toimimaan yhdessä, mikä lisää elementin puris-
tus- ja taivutuskestävyyttä. 

A-BEAM®

Ansaat

Rakentaja: NCC Suomi Oy

KEILANIEMI NEXT, 
ESPOO



Rakentaja: Rakennusliike Lapti Oy

KYS UUSI SYDÄN, 
KUOPIO

Kiinnityslevyt
Kiinnityslevyjä ja vakioteräsosia käytetään beto-
nielementtirakenteissa muodostamaan hitsaus-
alustan kiinnitettäville rakenteille. Tuotevalikoi-
ma on kehitetty nykyaikaisten teräslaatujen ja 
laskentamenetelmien myötä entistä tehokkaam-
maksi ja edullisemmaksi. Laajasta valikoimasta 
löytyy valmis ratkaisu erilaisiin käyttötarkoituksiin 
ja tarvittaessa erikoisosia toimitetaan asiakkaan 
toiveiden mukaan. 

Konsolit ja kannakkeet
AEP®-piilokonsolia käytetään betoni- ja teräspal-
kin liittämiseen betonipilarin tai -seinän kylkeen. 
Näin vältytään betonielementtien hankalilta 
ulokkeilta, jotka lisäksi rajoittavat huonetilaa. 
AEP®-liitos toimii nivelenä palkin taivutukselle, 
mutta jäykkänä väännölle. AEP®-liitos on erittäin 
nopea ja kustannustehokas runkoratkaisu. 
AOK®-ontelaatan kannaketta käytetään kannat-
tamaan tasoaukkoon rajoittuvaa ontelolaattaa ja 
siirtämään kuormat viereisille laatoille. AR-ri-
pustusjärjestelmää käytetään sekä betonisten 
julkisivuelementtien että muuratun julkisivun 
ripustamiseen rakennuksen kantavasta rungosta. 
Menetelmä soveltuu uudisrakentamisen ohella 
hyvin myös julkisivukorjauksiin. 

Parvekeliitokset
Parvekesaranoilla sidotaan elementtirakentei-
sen parveketornin vaakavoimat rakennuksen 
runkoon. Liitos siirtää sekä puristus-, veto- että 
leikkausvoimaa. Liitos sallii parvekkeiden pienet 
pystysuuntaiset liikkeet. 
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Pultit ja kengät
Pulttiliitoksilla kiinnitetään nopeasti ja turvalli-
sesti niin koneet kuin elementtirungot. Betoni-
rakenteeseen valettavilla pulteilla voidaan siir-
tää erittäin suuria voimia. Pilari- ja seinäkengillä 
saadaan täysi hyöty elementtirakentamisesta. 
Liitosten suunnittelu on helppoa kotisivuiltam-
me ladattavien ohjelmien avulla. Valumuottia 
vasten asennettava kenkä sisältää valmiin 
varauskotelon työmaa-asennuksia varten. 
Pulttiliitoksen reilu säätövara on tärkeä ominai-
suus elementtejä asennettaessa. Liitos siirtää 
kuormia välittömästi asentamisen jälkeen, joten 
elementtejä ei tarvitse erikseen tukea. 

Raudoitusjatkokset
Raudoitusjatkosta käytetään harjateräksen 
jatkamiseen tangon täydelle vetokapasiteetille. 
Jatkettavien tankojen päihin valmistetaan ruuvi-
kierre ja tangot liitetään toisiinsa sisäkierremuh-
villa. Liitoskierteenä on metrinen standardikier-
re, joten jatkoksen avulla voidaan tehdä myös 
erilaisia suurten kuormitusten ruuvikiinnityksiä 
betoniin. 

Ristikkoliitokset
ADE®- ja ADK®-ristikkoliitokset muodostavat 
järeän betonielementtirungon jäykistysmenetel-
män. Koko pilarilinjan pituiset teräsrakenteiset 
vaakasauvat ja perustuksille voimia siirtävät vi-
nosauvat voidaan asentaa helposti säädettävien 
pulttiliitosten avulla olosuhteissa, joissa raken-
teellisten hitsausten teko olisi hyvin vaikeaa. 
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Rakennuttaja: Metsä Fibre Oy 

KEMIN BIOTUOTE-
TEHDAS, KEMI


