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tiileri 99
täystiilitalopaketti

Toimiva ja Turvallinen maTalaenergiaTalo
edullisesTi ja helposTi!



huoltovapaa

poltettu tiili on lähes ikuinen, luonnon oma rakennusmateriaali. vaikka tiilellä on jo tuhan-
sien vuosien historia, se on hyvin ajankohtainen rakennusmateriaali ekologisuutensa ja 
monikäyttöisyytensä ansiosta. Täystiilitalo on toimiva, helppohoitoinen ja energiatehokas 
ratkaisu. pakettiajattelun myötä sekä päätös täystiilitalon valinnasta että itse rakentaminen 
on helppoa ja nopeaa.

Korotettu emilia
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Valitse turvallinen ja
terveellinen tiileri-talo!

suomalainen Tiileri on palvellut rakentajia jo yli 
60 vuotta. Tiilerin tarina alkoi viiden veljeksen 
yrityksestä, joka valmisti savesta salaojaputkia. nyt 
olemme toimittaneet tiiliä ja tulisijoja jo usealle 
rakentajasukupolvelle. Tarjoamme työtä yli sadalle 
henkilölle, ja tuotteemme ovat tunnettuja ympäri 
suomen. Tiesitkö, että eduskunnan lisärakennuskin 
on tehty aidoista, käsinlyödyistä Tiileri-tiilistä?

monet kuluttajat ovat kiinnostuneet kivitaloista, 
ja täystiilitalo on kivitalojen aatelia. nyt esitte-
lemme sinulle todella energiatehokkaan ja helpon 
ratkaisun, Tiileri 99 -täystiilivalmistalon. se on joka 
yksityiskohtaa myöten suunniteltu koti, jonka materi-
aalitkin on laskettu valmiiksi. Tämä pienin mallimme 
on ihanteellinen pienelle perheelle tai vaikka paris-
kunnalle, jonka lapset ovat jo lentäneet pesästä. 

Tiilitalo parantaa elämänlaatua monella tavalla. 
huoltovapaus säästää sekä vaivaa että kustan-
nuksia. erilaiset pinnat ja sävyt luovat laajan kirjon 
mahdollisuuksia oman persoonallisen talon rakenta-
miseen. Äänieristävyys on täystiilirakenteessa omaa 
luokkaansa. Tiili on myös allergisoimaton materi-
aali, jossa home ei kasva. se myös tasaa sisäilman 
kosteustasapainoa. Tiili ei myöskään pala, sillä 
Tiilerin tiilet on jo poltettu yli tuhannessa asteessa. 

asuminen on yksi elämän tärkeimmistä asioista, tee 
valintasi huolella. suosittelen sinulle huoletonta ja 
varmaa Tiileri-täystiilitaloa,

jari seppÄlÄ
myynti-ja markkinointijohtaja,
Tiileri

Tiileri 99 -talon energiatehokkuusluokka on a. julkisivu- ja runkotiilien väliin 
jäävä tuuletusväli ja paksu eristekerros pitävät talon lämpötalouden kunnossa 
– luonnollisesti ilman kosteusongelmien riskiä nostavaa muovikerrosta.



hiljainen

Miellyttävä
massiivinen tiilirakenne varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisesti. Tiilitalo on sopivan 
lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesällä. myös tiilen loistava äänieristys lisää asumis-
viihtyvyyttä. jykevät ulkoseinät pitävät esimerkiksi liikenteen melun ulkona, ja vahvat 
tiiliväliseinät takaavat rauhan kaikille talon asukkaille. 

oliver nuotiotakka
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kaunis
voit valita kotisi tiilipinnan useista eri värisävyistä ja struktuureista. Yhteistä väreille on 
niiden luonnolliset sävyt ja hyvä säilyvyys. poltetusta sisäseinätiilestä tehty väliseinä voidaan 
toteuttaa puhtaaksi muurattuna, jolloin se on edullinen ja valmis ilman vaivannäköä. 
Tasoitettuna se tarjoaa hyvän alustan rappaukselle, tapetoinnille tai maalaukselle. eri 
tavoin käsitellyillä tiilipinnoilla luot helposti kauniita efektejä kotisi sisustukseen.

Käsinlyöty ruukintiili, ruskeankirjava

Yksi Tiileri 99:n kiistattomista eduista on hiljaisuus. ulkoseinät pitävät melun loitolla 58 dB:n 
asti, ja tiiliset väliseinät antavat perheenjäsenille rauhan omiin harrastuksiin, kuten musisointiin 
tai elokuvien katseluun – häiritsemättä muiden unta, opiskelua tai rentoutumista.



harkittu
kokonaisuus

- kompakti muoto on yksinkertainen toteuttaa, rakennusvirheiden riski on minimaalinen
- nopea pystytys – selkeät rakenteet
- jokaisen kukkarolle sopiva, taloudellinen ratkaisu
- järkevästi sijoitetut pesu- ja kodinhoitotilat lisäävät asumismukavuutta

tiileri 99
4h, K, Khh, Kph, WC
Kerrosala: 123.0 m2, huoneistoala: 99.0 m2
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talossa on paljon muuntelumahdollisuuksia

korotettu sisäkatto tuo sisätiloihin valoa ja avaruutta  

sirot katokset ja nykyaikainen katto-
muoto keventävät talon ulkoasua

Tiileri 99 -pakettiin kuuluu asumismukavuutta lisäävä, varaava pikku lauri -takka. myös 
takan hormi on varaava, mikä parantaa talon energiataloudellisuutta entisestään. saat 
takan joko rapattuna tai puhtaaksi muurattuna. halutessasi voit vaihtaa takkamallia tai 
valita pinnaksi vaikka kauniin kaakelin.



Ylivoimainen
rakenne

1. 85 mm julkisivutiili 
valitse mieleisesi pintaverhoilu kymmenistä vaihtoehdoista.

2. 30 mm tuuletusväli

3. 50 mm tuulensuojaeriste

4. 175 mm lämmöneriste
Yhtenäinen eristekerros suojaa kylmäsilloilta.

5. 130 mm runkotiili 
jykevä tiiliseinä varaa lämpöä ja on mainio äänieriste. 
(>58 dB ulkoista melua vastaan)

6. sisäseinän voi muurata puhtaaksi tai tasoittaa. 
Tasoitettuna sen voi rapata, maalata ja tapetoida.

7. aukon ylitykset toteutetaan valmiilla tiilipalkeilla

terveellinen
Täystiilitalossa on hyvä sisäilma. Tiili on hengittävä 
materiaali, joka ei homehdu eikä haihduta haital-
lisia aineita. alhaisen vesihöyrydiffuusiokertoimen ja 
huokoisuuden ansiosta tiiliseinä säätelee automaatti-
sesti huoneilman kosteutta. 

ekologinen
huoltotoimenpiteiden vähäinen tarve, perinteiset 
asentamisen työtavat, lukuisat uusiokäyttömah-
dollisuudet ja 100 % kierrätettävyys vähentävät 
tiilirakenteiden ympäristökuormitusta. myös valmiin 
täystiilitalon matala energiankulutus säästää 
luontoa.

seinän rakenne, U-arvo= 0,152 W/m2k

kestävä
säänkestävät tiilet sietävät hyvin kemiallista ja 
mekaanista rasitusta. esimerkiksi ilman epäpuh- 
taudet tai pakkanen eivät tiileen pysty. Tiilien lämpö-  
ja kosteusliikkeet ovat pieniä. suomalainen tiili 
on vahva, sen puristuslujuus on korkeasta poltto-
asteesta johtuen erityisen suuri. poltettu tiili on paitsi 
kaunis, myös huoltovapaa materiaali, sitä ei tarvitse 
maalata.

turvallinen
Tiili on palamaton materiaali. paloturvallisuus takaa 
levollisen mielen, ja laskee luonnollisesti myös 
vakuutusmaksuja. 

yhteystiedot

Tiileri
p. 02 420 000

www.tiileri.fi

et-luokka a
(eT-luku: 0–150 kWh/brm2/vuosi)

luokitteluasteikko: pienet asuinrakennukset
energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen 
energiankulutukseen. Todellinen kulutus riippuu rakennuksen 
sijainnista, asukkaiden lukumäärästä ja asumistottumuksista.

A

1

2

3456

7


