
TIILITALOT

MITEN IKINÄ  
SEN HALUATKIN, 
RATKAISU ON  
TIILERI JA 
PLAN IT.

PLAN IT - YKSILÖLLINEN 
KOTI SINUA VARTEN
Löytyykö sinulta haaveita, unelmia, 
ajatuksia tai valmiita suunnitelmia? 
Me Tiilerillä toteutamme räätälöidyn 
ratkaisun juuri sinulle.



Kotona on välillä 
mukava nikkaroi-
da, mutta työläisiin 

toimenpiteisiin aika ei tänä 
päivänä riitä. Täystiilitalos-
sa on kestävä pinta, jota ei 
tarvitse maalata tai rapata 
uudelleen. Rahoilleen haluaa 
myös vastinetta, ja täystiilita-
lo on hyvä sijoitus - sen arvo 
säilyy.

TIILESTÄ HYVÄ KOTI

LASSE LEHTINEN, ARKKITEHTI
arkkitehtuuri oy  
lehtinen miettunen

Kotona on hyvä olla, kun se on 
kaunis ja toimiva. Suunnittelen 
mielelläni tiilestä, sillä se on yksi 

parhaimmista suomalaisista rakennus-
materiaaleista meidän olosuhteisiimme.  
Ulkonäköön saan monimuotoisuutta 
lukuisista sävy- ja limitysvaihtoehdoista.

Tiedätkö jo suunnilleen, miltä unelmiesi koti näyttää? Mietitkö, 
kuka osaisi auttaa suunnittelussa, piirroksissa ja laskelmissa?  
Pelottaako työmaan johtaminen? Pohditko materiaalien  
terveellisyyttä ja kestävyyttä?

Kotimainen perheyritys Tiileri on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa suomalaisia 
koteja jo vuodesta 1952. Me Tiilerillä olemme varanneet käyttöösi luotettavat arkki-
tehdit, muurarit ja rakentajat. Unelmiesi koti voi olla hajanainen ajatus mielessäsi tai 
persoonallinen ratkaisu jo jostain näkemästäsi rakennuksesta. 

Kuuntelemme mielellämme, mitä sinä haluat. Annamme käyttöösi ammattilaiset, 
jotka piirtävät ja suunnittelevat kotisi alusta asti. Tai laadimme tarjouksen oman 
arkkitehtisi piirroksesta.

Olipa haaveita paljon tai vähän, ammattitaitoamme on toteuttaa sinulle koti,  
jonka olet itse suunnitellut, ja jossa olet onnellinen joka päivä.



YLIVOIMAINEN RAKENNE 
Tiili on erinomainen kosteusvaihteluiden ja 
lämpötilojen tasaaja. Täystiilitalo on talvella 
lämmin ja vedoton, kesällä taas miellyttävän 
viileä. Yksinkertainen rakenne mahdollistaa 
energiatehokkaan täystiilitalon rakentamisen 
edullisesti ja järkevästi. Tiilen ääneneristä-
vyys on huippuluokkaa. PLAN IT -Tiilitalot myy-

dään julkisivuvalmiiksi 
muurattuna. Tarvikepaketti 
on mahdollista tilata myös 
perustoimituksemme mu-
kaisella sisällöllä, tai toi-
mitussisältö on sovittavissa 
Talomyyjäsi kanssa.  
Kysy myös avaimet käteen 
-ratkaisujamme.

Rakennuksen pitkä ja terve 
elinkaari ovat nykyrakenta-
misen tärkeimpiä tavoitteita. 
Terveellinen ja turvallinen 
täystiilitalo ei pala eikä 
homehdu.

Tiilestä tehty julkisivu säilyt-
tää arvonsa. Se on näyttävä 
ja säilyttää kauniin ulkoasun-
sa vuosien kuluessa.
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TIILITALO ON TURVALLINEN JA TERVEELLINEN 
Tiilerin täystiilitalossa asut levollisin mielin. Suomalainen tiili on vahva, 
kaunis ja terveellinen materiaali. Tiili sietää hyvin lämpötilan vaihteluita 
sekä ilman epäpuhtauksia. Täystiilitalossa on hyvä sisäilma, sillä 
tiili hengittää hyvin, ja säätelee 
automaattisesti huoneilman 
kosteutta. Tiili on palamaton 
materiaali, joka ei syty eikä 
levitä paloa rakennuksessa.

TOTEUTA KOTISI YKSI-
LÖLLISESTI VALMIIDEN 
SUUNNITELMIEN  
AVULLA!

TARJOTTAVANAMME 
ON LISÄKSI  
BLOK IT -RATKAISU.

SYSTEM

EDULLINEN,  
EKOLOGINEN JA  
ENERGIATEHOKAS  
Tiilestä muuraamalla syntyy 
helppohoitoisia ja huolet-
tomia taloja. Huolettomuus 
merkitsee kustannussäästöjä 
koko talon elinkaaren ajalle.  
Tiili on ekologinen valinta, 
sillä se on 100% kierrätettä-
vissä, ja sillä on lukuisia uusio-
käyttömahdollisuuksia. Myös 
hiljaisuutta tarvitaan – ja sitä 
tarjoaa tiilitalon erinomainen  
ääneneristävyys.

JOUSTAVA JA JÄRKEVÄ 
Tiilerin täystiilitalo on yksilöl-
linen, tyylikäs ja pitkäikäinen 
ratkaisu. Tiilitalon arvo säilyy  
vuosikymmeniä, ja se antaa 
kiinteistölle myös paremman 
jälleenmyyntiarvon. Julkisi-
vuratkaisuja on moninaisia, 
niin tiilien värivaihtoehdois-
sa, limitysmahdollisuuksissa 
kuin saumausväreissä. 
Ulkoasuun voit vaikuttaa 
myös pintastruktuurien ja 
tiilikokojen avulla.

PYYDÄ TARJOUS!  

YLLÄTYT, MITEN 
EDULLISIA  

RATKAISUJA  

TARJOAMME!

  Seinän rakenne, U-arvo = 0,148 W/m2K

 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 tai tapetoida.

 7.  Aukon ylitykset toteutetaan tarvittaessa valmiilla tiilipalkeilla.

www.tiileri.fi

Puh: (02) 420 000
www.tiilitalot.fi

1.  85 mm julkisivutiili
 Valitse mieleisesi pintaverhoilu kymmenistä vaihtoehdoista.


