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Turvallisesti tulevaisuuteen – aito poltettu tiili

Valitsemalla aidon kotimaisen tuotteen, sijoitat itseesi. Se kannattaa

Tämä lause on pitänyt paikkansa jo yli 
50 vuoden ajan. Edelleen täysin suoma-
laisomisteisen Tiilerin perustivat viisi vel-
jestä vuonna 1952. Nuorin veljeksistä 
oli tuolloin vasta 13-vuotias. Ahkeruus, 
innovatiivisuus ja kiinnostus saveen ja ke-
ramiikkaan ovat mahdollistaneet sen, että 
tänään voimme tarjota asiakkaillemme 
laajan valikoiman aitoja poltettuja Tiile-
ri tiiliä. 

Veljesten isä oli seppä, joka antoi po-
jille tarvittavat tiedot koneiden valmista-
miseen. Raaka-aine oli ympäristössä laa-
dukasta ja keraamisilla salaojaputkilla oli 
tuolloin kova kysyntä. Tästä kaikki lähti 
ja tänä päivänä Tiilerillä on tarjota laa-
ja mallisto erilaisia tiiliä, laattoja ja tuli-
sijapaketteja. Vuosien varrella saamansa 
tuotot Tiileri on sijoittanut uudelleen teh-
taidensa investointeihin, mikä on mah-
dollistanut tuotteiden korkean laadun ja 
monipuolisen tuotevalikoiman. Tiileri tuot-
teita valmistetaan kolmen kotimaisen teh-
taan voimin.

Kotimaisuus 

Kotimaisuus on ollut kunnia-asia Tiileril-
le alusta alkaen. Tiileri on suunnitellut ja 
valmistanut tiiliä suomalaisten tarpeisiin, 
ja me suomalaisethan tunnemme vaati-
vat olosuhteet. Tuotteidemme korkeaan 
laatuun vaikuttavat myös pitkät työsuhteet 
ja sitä kautta osaava henkilöstö. Tiilerin 
omistus on vankasti kotimaisella pohjal-
la ja niin on myös päätäntävalta. Tiileriä 
ei ohjata ulkomailta ja myös se on jatku-
vuuden tae.

Kestävä Tiileri tiili julkisivussa

Poltettu tiili on kestävä ja edullinen julkisi-
vumateriaali, koska sillä on pitkä elinkaa-
ri, ja huoltovapaus takaa alhaiset elin-
kaarikustannukset. Tiili on julkisivussa 
arvostettu materiaali, joka nostaa myös 
kohteen jälleenmyyntiarvoa.

Tiilen hinta on tehokkaampien tuotan-
tomenetelmien ansiosta tänä päivänä 
edullisempi kuin koskaan aiemmin.

Jo
un

i 
Ti

ir
a

Tiilen tekoa 1950-luvulla.

Ti
ile

ri
Tiilen valmistusta 2000-luvulla.
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Uusia tuotteita

Kanerva leikattu sauma MutusPunainen leikattu sauma PallasTundra Edelweiss sauma Tundra

Tundra Fenix leikattu sauma Tundra Liekkitumma sileä sauma MutusKaamos leikattu sauma Harmaa

Pusta harjattu sauma Mutus

Safari leikattu  sauma Harmaa

Liekkivaalea antiikki sauma Harmaa

Liekkivaalea harjattu sauma Harmaa

Liekkivaalea leikattu sauma Harmaa Pusta leikattu sauma Mutus

Ruukintiili Keltainen sauma Sahara

Kaamos Tumma sileä sauma MutusRuukintiili Harmaa sauma Harmaa

Tiilerin talopaketit löydät erillisestä esitteestä

Malliston taloja voi muokata huonejär-
jestyksen suhteen. Inspiroidu luonnon 
väreistä ja valitse kestävä tiilijulkisivu 
tai rapattu julkisivu.



Vaalein tuote Tiilerin tiilistä on Tundra Edel-

weiss. Nimi tulee alppikukasta, jonka val-

koisuus on puhtauden symboli ja sen kau-

neus on tunnettu laajalti ympäri maailman. 

Tämä kuvastaa tämän tiilen luonnetta – 

puhtaan valkoinen. 

Tundra, joka on luonnonvaalea, sävy tulee 

myös suoraan luonnosta. Tundra on yksi 

suosituimmista julkisivutiilistä ja Tundrasta 

tehty julkisivu henkii arvokkuutta. 

Tundratiiliä on saatavana useana eri pinta-

vaihtoehtona: sileä, leikattu, ja kuvio.

Hyvän arkkitehtuurin puolesta kannattaa puhua

Tundra sileä sauma Tundra Tundra Edelweiss sileä sauma Tundra

Tundra leikattu sauma Tundra

Tundra kuvio sauma Tundra

Tundra sileä

Tundra sileä



Vaaleat tiilet     
Nimi Pinta NRT RT60 MRT85 MRT60
  270x130x75 270x130x60 285x85x85 285x85x60
Tundra sileä x x x x
Tundra leikattu   x x x
Tundra kuvio   x x x
Tundra Fenix* sileä x x x x
Tundra Fenix* leikattu x x x x
Tundra 
Edelweiss* sileä x  x
Alaska* sileä x x x x
Huom. lisämerkintä * tarkoittaa, että kyseessä on tilaustuote.
Tilauksesta harjatulla pinnalla.
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Tundra sileä

Tundra sileä

Tundra sileä



Tiileri Tundra Fenix on Tundran kaltainen vaaleankeltainen tiili. Tundra Fenixin värikirjo tulee tavallista 

korkeammasta poltosta ja näin tiilen ominaisuudet ovat klinkkerin luokkaa. Tundra Fenix seinä on rai-

kas ja nuorekas. Sekä Tundra- että Sahara-sauma sopivat tähän tiileen. Aistikas värikirjo antaa elä-

vyyttä tiiliseinään.

Tundra Fenix sauma Tundra

Alaska sauma Tundra

Tundra Fenix

Tundra Fenix

Tundra Fenix leikattu sauma Tundra



Ruukintiilet ”käsinlyödyt”
Nimi NT60 MT60
 270x130x60 285x85x60
Vaalea x x
Harmaa* x x
Keltainen* x x
Punainen x x
Kirjava x x
Ruskeankirjava x x
Ruskeanmusta* x x
Huom. lisämerkintä* tarkoittaa, että kyseessä on 
tilaustuote.
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Tiileri Ruukintiili vaalea sopii urbaaniin ympäris-

töön. Rosoinen pinta on kuin vanhan ajan käsin-

lyödyissä tiilissä. Ruukintiili valmistetaankin perin-

teistä menetelmää jäljitellen. Ruukintiili vaaleaan 

suosittelemme Tundra saumaa. Erilaisilla limityk-

sillä ja ulosvedoilla seinään saadaan lisää ilmettä. 

Rakenna unelmasi tiilistä

Ruukintiili Vaalea sauma Tundra

Ruukintiili Vaalea

Ruukintiili Vaalea



Tiilikoti on turvan tyyssija 

Ruukintiili Vaalea

Ruukintiili VaaleaRuukintiili Vaalea
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Valitsemalla aidon kotimaisen tuotteen sijoitat itseesi. Se kannattaa

Ruukintiili VaaleaRuukintiili Vaalea

Ruukintiili Vaalea



Keltaiset tiilet     
Nimi Pinta NRT RT60 MRT85 MRT60
  270x130x75 270x130x60 285x85x85 285x85x60
Sahara sileä x x x x
Savanni* sileä x x x x
Preeria sileä x x x x
Huom. lisämerkintä * tarkoittaa, että kyseessä on tilaustuote. 
Kaikkia tuotteita tilauksesta myös harjatulla pinnalla.     

Tiileri Sahara on tasavärinen, vaaleankeltainen tiili, johon saa sävytetyn 

sahara saumavärin. Saharasta tehty julkisivu on huoliteltu ja ylellinen.

Tiileri Preeria on askel keltaisesta ruskeaan. Vaaleanruskea väri sopii Suo-

men kaikkiin vuodenaikoihin. Tiileri Preeria on tasavärinen, ja myös tä-

hän tiileen on saatavilla oma Preeria sauma.

Tiili on ekologinen valinta tulevaisuuteen

Sahara sauma Sahara

Savanni sauma Sahara

Preeria sauma Preeria

Sahara

Sahara
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Punaiset tiilet     
Nimi Pinta NRT RT60 PRT ja PT MRT85 MRT60
  270x130x75 270x130x60 257x123x57 285x85x85 285x85x60
Arizona* sileä x x  x x
Punainen sileä x x x x x 
Punainen  harjattu x  x x x
Punainen*  leikattu x x  x x
Punainen  lohko     x
Huom. lisämerkintä * tarkoittaa, että kyseessä on tilaustuote.
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Tiilestä teet hyvän kodin

Arizona sauma Harmaa

Punainen lohko sauma Pallas

Kun haluat punaisen tiiliseinän vaaleampana sä-

vynä, valintasi on Arizona.

Tiilerin Ruukintiili punainen on perinteinen ”käsin-

lyöty” tiili sekä väriltään että muodoltaan. Karhea 

antiikkipinta tuo eloa seinään, eikä yksikään tiili 

ole samanlainen. Punaiseen tiileen sopii Harmaa 

laasti tai punainen Pallas laasti. Punaisella laas-

tilla seinään saadaan yhtenäinen ilme.

Mahdollisia ovat toki Ropis turpeenruskea ja Mu-

tus mustanharmaa.

Ruukintiili kirjava 

Punainen lohko

Ruukintiili Punainen sauma Harmaa

Ilk
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Tiilitalo on ajaton



Ylivieskan Punaisessa hehkuu välimerellinen savi-

ruukun punainen.

Sitä on saatavana erikokoisina ja erilaisilla pin-

noilla, kuten harjattu, sileä, leikattu ja lohko. Sau-

maksi sopii Harmaa, Ropis tai Pallas.

Tiilerin Liekkivaalea ja Kaamos ovat punaisen-

kirjavia tiiliä, joissa näkyy liekin loimu kauniisti. 

Saumaksi Tiileri suosittelee Ropis turpeenruskeaa. 

Myös Harmaa ja Mutus mustanharmaa sopivat.

Punainen sileä sauma Harma

Punainen harjattu sauma Pallas 

Tiili vanhenee kauniisti

Punainen sileä

Punainen sileä

Punainen leikattu sauma Harmaa



Punaisen kirjavat tiilet     
Nimi Pinta NRT RT60 MRT85 MRT60
  270x130x75 270x130x60 285x85x85 285x85x60
Kaamos  sileä x x x x
Kaamos  antiikki  x  x
Kaamos  harjattu x  x x
Kaamos* leikattu x  x x
Liekkivaalea sileä x x x x
Liekkivaalea* antiikki  x  x
Liekkivaalea harjattu x  x x
Liekkivaalea* leikattu x  x x
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Liekkivaalea sauma Ropis

Kaamos antiikki sauma Ropis

Kaamos harjattu sauma Ropis

Kaamos leikattu ja Tundra leikattu

Ruukintiili Kirjava

Liekkivaalea harjattu

Huom. lisämerkintä* tarkoittaa että kyseessä on tilaustuote.



Tumman kirjavat tiilet     
Nimi Pinta NRT RT60 MRT85 MRT60
  270x130x75 270x130x60 285x85x85 285x85x60
Kaamos Tumma sileä x x x x
Kaamos Tumma antiikki  x  x
Kaamos Tumma harjattu x  x x
Kaamos Tumma leikattu x  x x
Liekkitumma sileä x x x x
Liekkitumma* antiikki  x  x
Liekkitumma harjattu x  x x
Liekkitumma leikattu x  x x

Ruukintiili kirjava on yksi monipuolisimmista tiilis-

tä. Se sopii tulisijaan, piippuun, keittiöön ja tieten-

kin julkisivuun. Ruukintiili kirjavasta tehtyä seinää 

ihastelevat kaikki, koska sellainen kuva monella on 

mielessään perinteisestä tiiliseinästä.

Ruukintiili Ruskeankirjava ja Ruskeanmusta ovat 

monen nykyrakentajan valinta. Yhdessä vaalean 

sisustuksen kanssa luodaan huoliteltu, laadukas ja 

moderni kokonaisuus. Ruukintiilen karheus tekee 

tilasta kuin tilasta pehmeämmän, vaikka tiili itses-

sään on kivikova ja pakkasenkestävä.

Ruukintiili Kirjava sauma Harmaa

Ruukintiili Kirjava

Ruukintiili Ruskeankirjava

Ruukintiili Ruskeankirjava sauma Harmaa

Huom. lisämerkintä* 

tarkoittaa, että ky-

seessä on tilaustuote.



Ruskeat ja tummat tiilet – tilaustuotteet    
Nimi Pinta NRT RT60 MRT85 MRT60
  270x130x75 270x130x60 285x85x85 285x85x60
Rooma* sileä x x x x
Kanerva* sileä x x x x
Kanerva* leikattu x  x x
Pusta* sileä x x x x
Pusta* leikattu x x x x
Huom. lisämerkintä * tarkoittaa, että kyseessä on tilaustuote.
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Vaadi taloltasi enemmän
Valitse Tiileri

Liekkitumma sauma Mutus Rooma sauma Ropis

Pusta sauma Mutus

Ruukintiili Ruskeanmusta sauma Mutus

Kaamos Tumma antiikki sauma Mutus

Ruukintiili Ruskeanmusta, sutimestarin sauma

Ruukintiili Ruskeanmusta, sutimestarin sauma

Sutimestarin saumaustekniikalla 
saat mustaa tiilipintaa



www.e-weber.fi

Tiilet yhdistää weber
Toteuta harmoninen lopputulos valitsemalla  
muurauslaastisi laajasta weber.vetonit -valikoimasta.

Tundra Mutus 152 Ropis 149 Pallas 159 Ounas 144 Harmaa
M100/600

Sahara Preeria

    TIILERI KERAMIA 
25730 Mjösund
puh. 02-420 000 
fax   02-420 300

    TIILERI YLIVIESKA
Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska 
puh. 08-4276 000 
fax   08-427 139

    
    KUOPIO
Kasarmikatu 10
70110 Kuopio 
puh. 017-2824 805
fax   017-2811 550

    OULU 
Uusikatu 57–59
90120 Oulu 
puh. 08-371 995
fax   08-371 909

    KOUVOLA
Hokkarinharjuntie 2
47710 Jaala 
puh. 05-8861 125
fax   05-8861 133

    HELSINKI
Hiidenkivenkuja 6
01690 Vantaa 
puh. 09-8785 432
fax   09-8785 492

    TAMPERE 
Tekijänkuja 6
33960 Pirkkala 
puh. 03-3685 883
fax   03-3680 498

    TURKU
Jousitie
20760 Piispanristi
puh. 02-2757 500
fax   02-2421 771

    TIILERI SEPPÄLÄ 
Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki 
puh. 02-484 300 
fax   02-4848 919

TIILERITEHTAAT

TIILERI-MYYNTI TIILERI MYYNTIKONTTORIT 
JA TUOTEVARASTOT

Tiileri Seppälässä, Ylivieskassa, 
Helsingissä, Tampereella, 
Turussa, Kuopiossa ja Oulussa 
on myyntinäyttely 
tuotemalleineen. 

JÄLLEENMYYNTI
Rautakaupat ja alan liikkeet.

TIILERI-MYYNTIKONTTORIT

www.tiileri.fi

Tiilen ja laastin menekki
 MRT60 MT60 MRT85 NRT RT60 NT60 PRT PT
 285x85x60 285x85x60 285x85x85 270x130x75 270x130x60 270x130x60 257x123x57 257x123x57 
kpl/m2 47 47 35 42 50 50 55 55
kg/tiili 1,1 0,9 1,2 1,7 1,6 1,3 1,4 1,2
Huom. Arvot ovat 15 mm saumavahvuudella, lisäksi 5 % hukka on huomioitu tiilen menekkiarvoissa.              

Tiileri Muototiiliä on saatavissa useita eri 

vaihtoehtoja. Suosituimpia muototiiliä ovat pääs-

tään viistetyt tai pyöristetyt tiilet. Muototiilillä saa-

daan seinään elävyyttä ja tarvittaessa esimerkiksi 

kulmien ilmettä voidaan pehmentää.
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HolkkatiiliPyöristetty tiiliViistetty tiili

Sisäseinätiili
NRT 270x130x75

Sisäseinätiili
MRT285x85x85

Roilotiili
270x130x75

Tiileri Sisäseinätiilet ovat korkealaatui-

sia, mittatarkkoja ja hinnaltaan edullisia. Ne ovat 

tarkoitettu sisäseinien, kosteiden tilojen seinien ja 

täystiilitalon rungon muurauksiin.

Painoteknisistä syistä johtuen tiilien ja laastien värit saattavat vaihdella.

Tiileri Tiililaatat Tiileri valmistaa myös ko-

timaisia tiililaattoja lattioihin, joita on saatavana 

useassa eri koossa ja väreissä.


