
MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT JA OVET
1. Lämpöä, tyyliä ja arvokkuutta kotiisi

• Teknisesti laadukkaat tuotteet
• Erinomaiset lämpöarvot
• Katseenkestävät, huolellisesti viimeistellyt tuotteet
• Ensiluokkaiset raaka-aineet

2. Kotimainen tuote 
• Ikkunat ja ovet valmistetaan sataprosenttisesti 

Suomessa. Tehdas sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Ranta-
töysässä. Ostamalla Alavus Ikkunat Oy:n tuotteita tuet 
suomalaista työtä ja osaamista.

3. Asiakaslähtöinen toimintatapa
• Haluamme tarjota asiakkaillemme oikeat tuotteet ja 

ratkaisut. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, 
joka saa parhaan mahdollisen hyödyn tuotteistamme 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

4. Minkä lupaamme, sen myös pidämme
• Pidämme kiinni sovituista asioista koko myyntitapah-

tuman ajan, alusta loppuun asti.

ALAVUS IKKUNAT OY
Alavus Ikkunat Oy on vuonna 2003 perustettu yritys, 
joka on yksityisomistuksessa ja siten sataprosenttisesti 
suomalainen. Nykykapasiteetillaan yritys pystyy valmista-
maan vuodessa noin 60 000 yksikköä ikkunoita ja 10 000 
ulko- ja parvekeovia. Yrityksen pääkonttori sekä tehdas 
sijaitsevat nimensä mukaisesti Alavudella. Yrityksellä on 
myös myyntikonttorit Vantaalla, Turussa ja Tampereella. 
Yhteensä yritys työllistää noin 100 henkeä.

Alavus Ikkunat Oy:n tavoitteena on olla markkinoiden 
laadukkain ikkunoiden sekä parveke- ja ulko-ovien valmis-
taja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme jatkuvaa 
kehitystyötä. Teemme myös tiivistä tutkimus- ja testaus-
yhteistyötä VTT:n kanssa, sekä laadunvalvontaa Inspecta 
Oy:n kanssa. Yhteistyö ja oma osaaminen on tuottanut 
tulosta useilla kärkisijoilla tuotetesteissä ja asiakastyyty-
väisyystutkimuksissa.

 

TAKUU
Ikkunat
Alavus Ikkunat Oy myöntää tuotteilleen puusepäntyön 
osalta RYHT 2000 mukaisen takuun (36 kk) valmistuk-
sessa käytetyille materiaaleille ja valmistustyölle.

Tummille puuikkunoille Alavus Ikkunat Oy ei myönnä 
takuuta.

Tehtaan suorittaman asennustyön takuu on 2 vuotta asen-
nuksesta. 

Eristyslaseille myönnetään viiden vuoden tiiveystakuu 
eristyslasivalmistajan toimesta. Takuu ei koske lasin 
särkymistä. 

Takuun voimassaolo edellyttää, että ikkunat on varastoitu, 
asennettu ja huollettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valmistamamme tuotteet ovat CE-merkittyjä.

YRITYKSEMME ARVOT
1. Minkä lupaamme sen myös pidämme

2. Toimimme avoimesti, luotettavasti ja joustavasti kump-
paneita arvostaen

3. Kannattavan liiketoiminnan tunnusmerkit on täytyt-
tävä, muuten ei ole jatkuvuutta

4. Ympäristöstä ja energiataloudesta huolehdittava

5. Henkilöstön hyvinvointi

Toteutus: HD Markkinointi 11/2020

ALAVUS IKKUNAT OY 
PL 39, 63301 ALAVUS 

puh. 020 781 9820 
myynti@alavusikkunat.fi 

www.alavusikkunat.fi

IKKUNAESITE

SÄLEKAIHTIMET
Sälekaihdin on mukava lisä-
varuste ikkunaan, kun haluat 
näkösuojaa tai muuten sää-
dellä sisään tulevaa valon 
määrää. Asennamme kaih-
timet tehtaalla valmiiksi paikoil-
leen, jolloin asennus käy 
helposti ja siististi. Kaihtimen 
vakioväri on valkoinen, mutta 
värivaihtoehtoja löytyy lukuisia 
muitakin.

LISÄVARUSTEET – MUKAVUUTTA KOTIISI
Alavus ikkunoihin on saatavilla lukuisia lisävarusteita, joilla lisäät ikkunoiden käyttömukavuutta

Integroitu sälekaihdin

Aukipitolaite

Integroitu sälekaihdin
Avattavaan ikkunaan on mahdollista asentaa integroitu 
sälekaihdin. Kaihtimen säätö tapahtuu sisäpuitteen 
sisäpinnassa olevista säätönupeista.

Sälekaihdin säätötangolla
Ikkunoihin voidaan asentaa myös ns. perinteinen 
kaihdin säätötangolla. Tämä on ainoa vaihtoehto, kun 
halutaan sälekaihdin kiinteään ikkunaan.

TUULETUS
Lisävarusteena avattavaan ikkunaan voi-
daan valita tuuletusheloitus jolloin tuule-
tusosa varustetaan pitkäsulkijalla, aukipito-
laitteella ja kiinteällä painikkeella.

Tuuletusikkuna 
voi olla myös 
perinteinen tuule-
tusluukku, jolloin 
ulkopuoli on 
varustettu metal-
lisella säleiköllä ja 
sisäpuoli on umpi-
nainen.

HYÖNTEISPUITTEET
Tuuletusikkunan erin-
omainen lisävaruste on 
alumiinikehyksinen hyönteis-
puite. Hyönteispuite on saata-
villa muovi-, metalli- tai aller-
giaverkolla. Hyönteispuite 
toimitetaan irrallaan, mutta 
asentaminen käy helposti 
mukana tulevien ohjeiden 
avulla.

IRTORISTIKOT
Ristikoiden avulla saadaan ikku-
noihin näyttävyyttä ja ilmettä. Ikku-
noiden peseminen käy edelleen 
helposti, koska ristikko on irroitetta-
vissa. Puualumiini-ikkunaan yhteen-
sopiva alumiininen irtoristikko on 25 
mm leveä.

AIDOT JAKOPUITTEET
Kiinteällä jakopuitteella voidaan tehdä jakokarmia 
jäljittelevä aidonnäköinen puitejako avattavaan ikku-
naan, jossa on tasolasi.  Leveysvaihtoehdot ovat 32 mm 
ja 64 mm.

RAITISILMA- JA TULOILMAVENTTIILIT

Raitisilmaventtiili
Kun rakennuksessa 
on painovoimainen 
ilmanvaihto, voidaan 
raitisilma ohjata raken-
nukseen hallitusti ikku-
noiden karmiin asennettujen raitisilmaventtiilien 
kautta. Saneerauksen yhteydessä venttiilit on syytä 
asentaa, koska rakennus voi tiivistyä ja painovoimainen 
ilmanvaihto lakata toimimasta.

Tuloilmaventtiiili
Tuloilmaventtiilit ovat 
hyvä korvausilmarat-
kaisu, kun rakennuk-
sessa on jatkuvatoiminen koneellinen ilmanvaihto. 
Tuloilmaikkunaventtiilin etuna on tuloilman lämpene-
minen, kun tuloilmaa kierrätetään ikkunan puitteiden 
välisessä tilassa. Venttiilissä on myös kesäasento, jolla 
raitis tuloilma voidaan johtaa ilman lämmittämistä 
suoraan venttiilin läpi huonetilaan.

kesäasento talviasento

J Ä S E N Y R I T Y S
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MSEA 1+2

MEKA

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7024

RR32

Sasu

NCS S 0502-Y

Sasu

MSEP 1+2 MSEA 1+2 MS2EA 2+2 MS3EA 1+3

0,94 - 0,78 0,94 - 0,78 0,76 - 0,63 0,68 - 0,59

43-49 dB 46-50 dB 43-47 dB

EKA EKP MEKA MEKP

0,93 - 0,59 0,93 - 0,59 0,95 - 0,61 0,95 - 0,61

29- dB 29- dB

Parempi lämmöneristä-
vyys ja energialuokka
• Selektiivipinnoitteilla 
• Välilistan materiaaleilla ja 

vahvuuksilla

Huurtumattomuus
• Erityispinnoitetuilla laseilla 

Parempi turvallisuus
• 6 mm laseilla
• Karkaistuilla tai laminoi-

duilla laseilla

Auringonsuoja
• Auringonsuojalaseilla 

(kirkas tai massavärjätty)

Näkösuoja
• Koristelaseilla

ALAVUS IKKUNAT
Laadukkaat suomalaiset ikkunat – lämpöä jokaiseen kotiin
Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta 
ja niiden on oltava näyttäviä sekä samalla myös energiatehokkaita. Me Alavus 
Ikkunat Oy:llä pystymme tarjoamaan niin energiatehokkaat kuin modernit 
ratkaisut, mutta myös perinteitä kunnioittavia puuikkunoita. Mallistostamme 
löytyy sekä avattavia että kiinteitä puu- ja puualumiini-ikkunoita. Puualu-
miini-ikkuna on nykypäivänä selkeästi suosituin, koska ikkuna on käytän-
nössä huoltovapaa.

Kaikki ikkunamme valmistetaan mittojen mukaan joten ne soveltuvat niin 
uudis- kuin saneerauskohteeseen. Karmisyvyys on valittavissa 130, 150, 170 tai 
210 mm.

PINTAKÄSITTELY
Puuosat voidaan maalata, lakata, suojakäsitellä tai kuultokäsitellä asiakkaan 
haluamaan sävyyn. Vakiona ikkuna maalataan valkoiseksi NCS S0502-Y 
sävyyn ja saunan ikkunat saunasuojakäsitellään. 

Alumiiniosien vakiopintakäsittelynä on pulverimaalaus. Alumiinin vakiosävyt 
ovat RAL 9010 (valkoinen), RAL 7040 (vaaleanharmaa), RAL 7024 (tumman-
harmaa) ja RR 32 (tummanruskea). Erikois- ja kaksivärimaalaus sekä ulkopuit-
teen rajaus ovat myös mahdollisia. Alumiinien pintakäsittely toteutetaan aina 
asiakkaan toiveiden mukaan.

Löydät meidät myös somesta!  
Tykkää sivustamme Facebookissa ja seuraa meitä Instagramissa @alavusikkunat, 

LinkedInissä Alavus Ikkunat Oy ja Youtubessa Alavus Ikkunat ja Ovet.

AVATTAVAT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
Mallistomme avattavat ikkunat ovat kaksipuitteisia sisäänpäin avautuvia 
puu- MSEP tai puualumiini MSEA, MS2EA ja MS3EA-ikkunoita.  

Kiinteä EKA sekä avattava MSEA Kiinteä EKA sekä avattava MSEA 
1+2 ikkunamme saivat maksi-1+2 ikkunamme saivat maksi-
miarvot VTT:n sääolosuhdetes-miarvot VTT:n sääolosuhdetes-
teissä (EUFI-29-20001108-T2 / teissä (EUFI-29-20001108-T2 / 
VTT-S-01700-17):VTT-S-01700-17):
• • Ilmanpitävyysluokka 4Ilmanpitävyysluokka 4
• • Sateenpitävyysluokka E1200Sateenpitävyysluokka E1200
• • Tuulenpaineen kestävyys C4Tuulenpaineen kestävyys C4

www.parasikkuna.fiwww.parasikkuna.fi

Pyydä meiltä tarjous tai laske hinta itse verkkokaupassamme
www.alavusikkunat.fi  ·  myynti@alavusikkunat.fi  ·  020 781 9820

Tilaus
Täytä myyjän kanssa 
kauppa- ja asennussopi-
mukset sekä mahdollinen 
rahoitussopimus haluamiesi 
toiveiden mukaisesti.

ALAVUS IKKUNOIDEN ASENNUS
Meidän toteuttamana ikkunanvaihto tapahtuu helposti 
ja vaivattomasti. Ammattitaitoiset myyjät auttavat 
mielellään ja suunnittelevat kanssanne kohteeseenne 
sopivat ratkaisut. Palveluumme kuuluu luonnolli-
sesti myös ikkunoiden mitoitus. Asennuksen sisältö 
käydään aina läpi kohdekohtaisesti ja sovitusta sisäl-
löstä tehdään erillinen asennussopimus.

Ikkunatoimituksen mukana tulee selkeä asennusohje, 
joten voit tehdä asennuksen myös itse. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että väärin asennettuna hyvä ikkuna 
voi mennä pilalle. Omalle asennustyöllemme myön-
nämme kahden vuoden takuun. Lisäksi kannattaa 
muistaa, että saneerauskohteeseen on mahdollista 
saada kotita-lousvähennystä asennustyön osuudesta. 
Ilmoitamme laskulla asennustyön osuuden kotitalous-
vähennyksen hakemista varten.

IKKUNA- JA OVIREMONTTI ALAVUS TYYLIIN

ERISTYSLASI

TASOLASI

SISÄPUITE

ULKOPUITE

KARMISYVYYS

KIINTEÄT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
Mallistostamme löytyy kahta erilaista kiinteää ikkunatyyppiä MEKA ja EKA. 
Näiden kahden ikkunatyypin eroavaisuudet ilmenevät lasitustavasta, sisä-
puolen visuaalisesta ilmeestä sekä rakenteesta. MEKA ikkunan rakenne 
mahdollistaa, että samaan karmiin voidaan tehdä sekä kiinteä että avattava 
osa. Myös kiinteissä ikkunoissa on perinteinen puuikkunavaihtoehto MEKP 
ja EKP.

AVATTAVAT EI15 JA EI30 PALOIKKUNAT
Mallistostamme löytyy avattavat MSEA_EI15 ja MSEA_EI30 paloikkunat. CE-sertifikaatin mukaiset paloikkunamme saa olla 
karmeineen enintään 1690 mm leveä ja 2390 mm korkea (max 4 m²). Paloturvallisuuden vuoksi paloikkunoissa ei saa tuule-
tusheloituksia, sälekaihtimia eikä jakokarmia.  

LASIT
Kaikissa ikkunoissamme on vakiona selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä.

Voit myös valita: 

Mittaus
Myyjä / asentaja mittaa 
vaihdettavien tuot-
teidesi aukkokoot ja 
tarkistaa muut asen-
nukseen mahdollisesti 
liittyvät tarpeet (teli-
neet, smyygit, vuori-
listat, apukarmit jne.)

Toimitus
Lähettämöstä soite-
taan sinulle, kun 
tuotteet ovat valmiit 
ja sovitaan tarkempi 
toimitusaika.

Vanhojen tuotteiden 
poisto
Asentajat irrottavat vanhat 
tuotteet ja vievät ne pois 
muun asennusjätteen 
kanssa.

Uusien tuotteiden 
asennus
Asentajat asentavat uudet 
tuotteet ja viimeistelevät 
ne asennussopimuksen 
mukaisesti.

Työn vastaanotto
Asennuksen valmis-
tuttua sinä vastaanotat 
asennustyön allekirjoit-
tamalla vastaanottopöy-
täkirjan yhdessä asen-
tajan kanssa.

Maksu
Kun työ on vastaan-
otettu, lähetetään sinulle 
lasku, jossa on eriteltynä 
asennustyönosuus.

Olet myös voinut valita 
jonkin rahoitusvaihto-
ehdoistamme ja ensim-
mäinen erä  laskutetaan 
sinulta rahoitussopi-
muksen mukaisesti.

Takuu
Kaikilla tuotteilla ja asen-
nuksellamme on vähintään 
kahden vuoden takuu.

Lopputulos
Nauti uusista tyylik-
käistä Alavus ikku-
noista ja ovista ja 
niiden tuomista 
energiasäästöistä.

ERISTYSLASI

KARMISYVYYS

Meluntorjunta
• Äänieristyslaseilla

Mukavuudenhalu
• Sähkölämmitteisillä laseilla

Radiosignaalien parempi 
läpäisy
• RS-lasielementeillä

HELAT
Ikkunamme varustetaan ikkunatyypin mukaisilla heloilla, kuten tuuletusikkuna- tai hätäpoistumistieheloilla.

Valkoiseen ikkunaan asennetaan vakiona valkoiset ovaalin muotoiset pintahelat ja sinkityt saranat. Kysy myyjältäsi 
muistakin pintahelojen väri- ja muotovaihtoehdoista.

tyyppi

U-arvo (W/m²K) 

äänieristävyys

havaintokuva  

tyyppi

U-arvo (W/m²K)  

äänieristävyys

havaintokuva
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MSEA 1+2

MEKA

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7024

RR32

Sasu

NCS S 0502-Y

Sasu

MSEP 1+2 MSEA 1+2 MS2EA 2+2 MS3EA 1+3

0,94 - 0,78 0,94 - 0,78 0,76 - 0,63 0,68 - 0,59

43-49 dB 46-50 dB 43-47 dB

EKA EKP MEKA MEKP

0,93 - 0,59 0,93 - 0,59 0,95 - 0,61 0,95 - 0,61

29- dB 29- dB

Parempi lämmöneristä-
vyys ja energialuokka
• Selektiivipinnoitteilla 
• Välilistan materiaaleilla ja 

vahvuuksilla

Huurtumattomuus
• Erityispinnoitetuilla laseilla 

Parempi turvallisuus
• 6 mm laseilla
• Karkaistuilla tai laminoi-

duilla laseilla

Auringonsuoja
• Auringonsuojalaseilla 

(kirkas tai massavärjätty)

Näkösuoja
• Koristelaseilla

ALAVUS IKKUNAT
Laadukkaat suomalaiset ikkunat – lämpöä jokaiseen kotiin
Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta 
ja niiden on oltava näyttäviä sekä samalla myös energiatehokkaita. Me Alavus 
Ikkunat Oy:llä pystymme tarjoamaan niin energiatehokkaat kuin modernit 
ratkaisut, mutta myös perinteitä kunnioittavia puuikkunoita. Mallistostamme 
löytyy sekä avattavia että kiinteitä puu- ja puualumiini-ikkunoita. Puualu-
miini-ikkuna on nykypäivänä selkeästi suosituin, koska ikkuna on käytän-
nössä huoltovapaa.

Kaikki ikkunamme valmistetaan mittojen mukaan joten ne soveltuvat niin 
uudis- kuin saneerauskohteeseen. Karmisyvyys on valittavissa 130, 150, 170 tai 
210 mm.

PINTAKÄSITTELY
Puuosat voidaan maalata, lakata, suojakäsitellä tai kuultokäsitellä asiakkaan 
haluamaan sävyyn. Vakiona ikkuna maalataan valkoiseksi NCS S0502-Y 
sävyyn ja saunan ikkunat saunasuojakäsitellään. 

Alumiiniosien vakiopintakäsittelynä on pulverimaalaus. Alumiinin vakiosävyt 
ovat RAL 9010 (valkoinen), RAL 7040 (vaaleanharmaa), RAL 7024 (tumman-
harmaa) ja RR 32 (tummanruskea). Erikois- ja kaksivärimaalaus sekä ulkopuit-
teen rajaus ovat myös mahdollisia. Alumiinien pintakäsittely toteutetaan aina 
asiakkaan toiveiden mukaan.

Löydät meidät myös somesta!  
Tykkää sivustamme Facebookissa ja seuraa meitä Instagramissa @alavusikkunat, 

LinkedInissä Alavus Ikkunat Oy ja Youtubessa Alavus Ikkunat ja Ovet.

AVATTAVAT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
Mallistomme avattavat ikkunat ovat kaksipuitteisia sisäänpäin avautuvia 
puu- MSEP tai puualumiini MSEA, MS2EA ja MS3EA-ikkunoita.  

Kiinteä EKA sekä avattava MSEA Kiinteä EKA sekä avattava MSEA 
1+2 ikkunamme saivat maksi-1+2 ikkunamme saivat maksi-
miarvot VTT:n sääolosuhdetes-miarvot VTT:n sääolosuhdetes-
teissä (EUFI-29-20001108-T2 / teissä (EUFI-29-20001108-T2 / 
VTT-S-01700-17):VTT-S-01700-17):
• • Ilmanpitävyysluokka 4Ilmanpitävyysluokka 4
• • Sateenpitävyysluokka E1200Sateenpitävyysluokka E1200
• • Tuulenpaineen kestävyys C4Tuulenpaineen kestävyys C4

www.parasikkuna.fiwww.parasikkuna.fi

Pyydä meiltä tarjous tai laske hinta itse verkkokaupassamme
www.alavusikkunat.fi  ·  myynti@alavusikkunat.fi  ·  020 781 9820

Tilaus
Täytä myyjän kanssa 
kauppa- ja asennussopi-
mukset sekä mahdollinen 
rahoitussopimus haluamiesi 
toiveiden mukaisesti.

ALAVUS IKKUNOIDEN ASENNUS
Meidän toteuttamana ikkunanvaihto tapahtuu helposti 
ja vaivattomasti. Ammattitaitoiset myyjät auttavat 
mielellään ja suunnittelevat kanssanne kohteeseenne 
sopivat ratkaisut. Palveluumme kuuluu luonnolli-
sesti myös ikkunoiden mitoitus. Asennuksen sisältö 
käydään aina läpi kohdekohtaisesti ja sovitusta sisäl-
löstä tehdään erillinen asennussopimus.

Ikkunatoimituksen mukana tulee selkeä asennusohje, 
joten voit tehdä asennuksen myös itse. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että väärin asennettuna hyvä ikkuna 
voi mennä pilalle. Omalle asennustyöllemme myön-
nämme kahden vuoden takuun. Lisäksi kannattaa 
muistaa, että saneerauskohteeseen on mahdollista 
saada kotita-lousvähennystä asennustyön osuudesta. 
Ilmoitamme laskulla asennustyön osuuden kotitalous-
vähennyksen hakemista varten.

IKKUNA- JA OVIREMONTTI ALAVUS TYYLIIN

ERISTYSLASI

TASOLASI

SISÄPUITE

ULKOPUITE

KARMISYVYYS

KIINTEÄT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
Mallistostamme löytyy kahta erilaista kiinteää ikkunatyyppiä MEKA ja EKA. 
Näiden kahden ikkunatyypin eroavaisuudet ilmenevät lasitustavasta, sisä-
puolen visuaalisesta ilmeestä sekä rakenteesta. MEKA ikkunan rakenne 
mahdollistaa, että samaan karmiin voidaan tehdä sekä kiinteä että avattava 
osa. Myös kiinteissä ikkunoissa on perinteinen puuikkunavaihtoehto MEKP 
ja EKP.

AVATTAVAT EI15 JA EI30 PALOIKKUNAT
Mallistostamme löytyy avattavat MSEA_EI15 ja MSEA_EI30 paloikkunat. CE-sertifikaatin mukaiset paloikkunamme saa olla 
karmeineen enintään 1690 mm leveä ja 2390 mm korkea (max 4 m²). Paloturvallisuuden vuoksi paloikkunoissa ei saa tuule-
tusheloituksia, sälekaihtimia eikä jakokarmia.  

LASIT
Kaikissa ikkunoissamme on vakiona selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä.

Voit myös valita: 

Mittaus
Myyjä / asentaja mittaa 
vaihdettavien tuot-
teidesi aukkokoot ja 
tarkistaa muut asen-
nukseen mahdollisesti 
liittyvät tarpeet (teli-
neet, smyygit, vuori-
listat, apukarmit jne.)

Toimitus
Lähettämöstä soite-
taan sinulle, kun 
tuotteet ovat valmiit 
ja sovitaan tarkempi 
toimitusaika.

Vanhojen tuotteiden 
poisto
Asentajat irrottavat vanhat 
tuotteet ja vievät ne pois 
muun asennusjätteen 
kanssa.

Uusien tuotteiden 
asennus
Asentajat asentavat uudet 
tuotteet ja viimeistelevät 
ne asennussopimuksen 
mukaisesti.

Työn vastaanotto
Asennuksen valmis-
tuttua sinä vastaanotat 
asennustyön allekirjoit-
tamalla vastaanottopöy-
täkirjan yhdessä asen-
tajan kanssa.

Maksu
Kun työ on vastaan-
otettu, lähetetään sinulle 
lasku, jossa on eriteltynä 
asennustyönosuus.

Olet myös voinut valita 
jonkin rahoitusvaihto-
ehdoistamme ja ensim-
mäinen erä  laskutetaan 
sinulta rahoitussopi-
muksen mukaisesti.

Takuu
Kaikilla tuotteilla ja asen-
nuksellamme on vähintään 
kahden vuoden takuu.

Lopputulos
Nauti uusista tyylik-
käistä Alavus ikku-
noista ja ovista ja 
niiden tuomista 
energiasäästöistä.

ERISTYSLASI

KARMISYVYYS

Meluntorjunta
• Äänieristyslaseilla

Mukavuudenhalu
• Sähkölämmitteisillä laseilla

Radiosignaalien parempi 
läpäisy
• RS-lasielementeillä

HELAT
Ikkunamme varustetaan ikkunatyypin mukaisilla heloilla, kuten tuuletusikkuna- tai hätäpoistumistieheloilla.

Valkoiseen ikkunaan asennetaan vakiona valkoiset ovaalin muotoiset pintahelat ja sinkityt saranat. Kysy myyjältäsi 
muistakin pintahelojen väri- ja muotovaihtoehdoista.

tyyppi

U-arvo (W/m²K) 

äänieristävyys

havaintokuva  

tyyppi

U-arvo (W/m²K)  

äänieristävyys

havaintokuva
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MSEA 1+2

MEKA

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7024

RR32

Sasu

NCS S 0502-Y

Sasu

MSEP 1+2 MSEA 1+2 MS2EA 2+2 MS3EA 1+3

0,94 - 0,78 0,94 - 0,78 0,76 - 0,63 0,68 - 0,59

43-49 dB 46-50 dB 43-47 dB

EKA EKP MEKA MEKP

0,93 - 0,59 0,93 - 0,59 0,95 - 0,61 0,95 - 0,61

29- dB 29- dB

Parempi lämmöneristä-
vyys ja energialuokka
• Selektiivipinnoitteilla 
• Välilistan materiaaleilla ja 

vahvuuksilla

Huurtumattomuus
• Erityispinnoitetuilla laseilla 

Parempi turvallisuus
• 6 mm laseilla
• Karkaistuilla tai laminoi-

duilla laseilla

Auringonsuoja
• Auringonsuojalaseilla 

(kirkas tai massavärjätty)

Näkösuoja
• Koristelaseilla

ALAVUS IKKUNAT
Laadukkaat suomalaiset ikkunat – lämpöä jokaiseen kotiin
Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta 
ja niiden on oltava näyttäviä sekä samalla myös energiatehokkaita. Me Alavus 
Ikkunat Oy:llä pystymme tarjoamaan niin energiatehokkaat kuin modernit 
ratkaisut, mutta myös perinteitä kunnioittavia puuikkunoita. Mallistostamme 
löytyy sekä avattavia että kiinteitä puu- ja puualumiini-ikkunoita. Puualu-
miini-ikkuna on nykypäivänä selkeästi suosituin, koska ikkuna on käytän-
nössä huoltovapaa.

Kaikki ikkunamme valmistetaan mittojen mukaan joten ne soveltuvat niin 
uudis- kuin saneerauskohteeseen. Karmisyvyys on valittavissa 130, 150, 170 tai 
210 mm.

PINTAKÄSITTELY
Puuosat voidaan maalata, lakata, suojakäsitellä tai kuultokäsitellä asiakkaan 
haluamaan sävyyn. Vakiona ikkuna maalataan valkoiseksi NCS S0502-Y 
sävyyn ja saunan ikkunat saunasuojakäsitellään. 

Alumiiniosien vakiopintakäsittelynä on pulverimaalaus. Alumiinin vakiosävyt 
ovat RAL 9010 (valkoinen), RAL 7040 (vaaleanharmaa), RAL 7024 (tumman-
harmaa) ja RR 32 (tummanruskea). Erikois- ja kaksivärimaalaus sekä ulkopuit-
teen rajaus ovat myös mahdollisia. Alumiinien pintakäsittely toteutetaan aina 
asiakkaan toiveiden mukaan.

Löydät meidät myös somesta!  
Tykkää sivustamme Facebookissa ja seuraa meitä Instagramissa @alavusikkunat, 

LinkedInissä Alavus Ikkunat Oy ja Youtubessa Alavus Ikkunat ja Ovet.

AVATTAVAT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
Mallistomme avattavat ikkunat ovat kaksipuitteisia sisäänpäin avautuvia 
puu- MSEP tai puualumiini MSEA, MS2EA ja MS3EA-ikkunoita.  

Kiinteä EKA sekä avattava MSEA Kiinteä EKA sekä avattava MSEA 
1+2 ikkunamme saivat maksi-1+2 ikkunamme saivat maksi-
miarvot VTT:n sääolosuhdetes-miarvot VTT:n sääolosuhdetes-
teissä (EUFI-29-20001108-T2 / teissä (EUFI-29-20001108-T2 / 
VTT-S-01700-17):VTT-S-01700-17):
• • Ilmanpitävyysluokka 4Ilmanpitävyysluokka 4
• • Sateenpitävyysluokka E1200Sateenpitävyysluokka E1200
• • Tuulenpaineen kestävyys C4Tuulenpaineen kestävyys C4

www.parasikkuna.fiwww.parasikkuna.fi

Pyydä meiltä tarjous tai laske hinta itse verkkokaupassamme
www.alavusikkunat.fi  ·  myynti@alavusikkunat.fi  ·  020 781 9820

Tilaus
Täytä myyjän kanssa 
kauppa- ja asennussopi-
mukset sekä mahdollinen 
rahoitussopimus haluamiesi 
toiveiden mukaisesti.

ALAVUS IKKUNOIDEN ASENNUS
Meidän toteuttamana ikkunanvaihto tapahtuu helposti 
ja vaivattomasti. Ammattitaitoiset myyjät auttavat 
mielellään ja suunnittelevat kanssanne kohteeseenne 
sopivat ratkaisut. Palveluumme kuuluu luonnolli-
sesti myös ikkunoiden mitoitus. Asennuksen sisältö 
käydään aina läpi kohdekohtaisesti ja sovitusta sisäl-
löstä tehdään erillinen asennussopimus.

Ikkunatoimituksen mukana tulee selkeä asennusohje, 
joten voit tehdä asennuksen myös itse. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että väärin asennettuna hyvä ikkuna 
voi mennä pilalle. Omalle asennustyöllemme myön-
nämme kahden vuoden takuun. Lisäksi kannattaa 
muistaa, että saneerauskohteeseen on mahdollista 
saada kotita-lousvähennystä asennustyön osuudesta. 
Ilmoitamme laskulla asennustyön osuuden kotitalous-
vähennyksen hakemista varten.

IKKUNA- JA OVIREMONTTI ALAVUS TYYLIIN

ERISTYSLASI

TASOLASI

SISÄPUITE

ULKOPUITE

KARMISYVYYS

KIINTEÄT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
Mallistostamme löytyy kahta erilaista kiinteää ikkunatyyppiä MEKA ja EKA. 
Näiden kahden ikkunatyypin eroavaisuudet ilmenevät lasitustavasta, sisä-
puolen visuaalisesta ilmeestä sekä rakenteesta. MEKA ikkunan rakenne 
mahdollistaa, että samaan karmiin voidaan tehdä sekä kiinteä että avattava 
osa. Myös kiinteissä ikkunoissa on perinteinen puuikkunavaihtoehto MEKP 
ja EKP.

AVATTAVAT EI15 JA EI30 PALOIKKUNAT
Mallistostamme löytyy avattavat MSEA_EI15 ja MSEA_EI30 paloikkunat. CE-sertifikaatin mukaiset paloikkunamme saa olla 
karmeineen enintään 1690 mm leveä ja 2390 mm korkea (max 4 m²). Paloturvallisuuden vuoksi paloikkunoissa ei saa tuule-
tusheloituksia, sälekaihtimia eikä jakokarmia.  

LASIT
Kaikissa ikkunoissamme on vakiona selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä.

Voit myös valita: 

Mittaus
Myyjä / asentaja mittaa 
vaihdettavien tuot-
teidesi aukkokoot ja 
tarkistaa muut asen-
nukseen mahdollisesti 
liittyvät tarpeet (teli-
neet, smyygit, vuori-
listat, apukarmit jne.)

Toimitus
Lähettämöstä soite-
taan sinulle, kun 
tuotteet ovat valmiit 
ja sovitaan tarkempi 
toimitusaika.

Vanhojen tuotteiden 
poisto
Asentajat irrottavat vanhat 
tuotteet ja vievät ne pois 
muun asennusjätteen 
kanssa.

Uusien tuotteiden 
asennus
Asentajat asentavat uudet 
tuotteet ja viimeistelevät 
ne asennussopimuksen 
mukaisesti.

Työn vastaanotto
Asennuksen valmis-
tuttua sinä vastaanotat 
asennustyön allekirjoit-
tamalla vastaanottopöy-
täkirjan yhdessä asen-
tajan kanssa.

Maksu
Kun työ on vastaan-
otettu, lähetetään sinulle 
lasku, jossa on eriteltynä 
asennustyönosuus.

Olet myös voinut valita 
jonkin rahoitusvaihto-
ehdoistamme ja ensim-
mäinen erä  laskutetaan 
sinulta rahoitussopi-
muksen mukaisesti.

Takuu
Kaikilla tuotteilla ja asen-
nuksellamme on vähintään 
kahden vuoden takuu.

Lopputulos
Nauti uusista tyylik-
käistä Alavus ikku-
noista ja ovista ja 
niiden tuomista 
energiasäästöistä.

ERISTYSLASI

KARMISYVYYS

Meluntorjunta
• Äänieristyslaseilla

Mukavuudenhalu
• Sähkölämmitteisillä laseilla

Radiosignaalien parempi 
läpäisy
• RS-lasielementeillä

HELAT
Ikkunamme varustetaan ikkunatyypin mukaisilla heloilla, kuten tuuletusikkuna- tai hätäpoistumistieheloilla.

Valkoiseen ikkunaan asennetaan vakiona valkoiset ovaalin muotoiset pintahelat ja sinkityt saranat. Kysy myyjältäsi 
muistakin pintahelojen väri- ja muotovaihtoehdoista.

tyyppi

U-arvo (W/m²K) 

äänieristävyys

havaintokuva  

tyyppi

U-arvo (W/m²K)  

äänieristävyys

havaintokuva



MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT JA OVET
1. Lämpöä, tyyliä ja arvokkuutta kotiisi

• Teknisesti laadukkaat tuotteet
• Erinomaiset lämpöarvot
• Katseenkestävät, huolellisesti viimeistellyt tuotteet
• Ensiluokkaiset raaka-aineet

2. Kotimainen tuote 
• Ikkunat ja ovet valmistetaan sataprosenttisesti 

Suomessa. Tehdas sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Ranta-
töysässä. Ostamalla Alavus Ikkunat Oy:n tuotteita tuet 
suomalaista työtä ja osaamista.

3. Asiakaslähtöinen toimintatapa
• Haluamme tarjota asiakkaillemme oikeat tuotteet ja 

ratkaisut. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, 
joka saa parhaan mahdollisen hyödyn tuotteistamme 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

4. Minkä lupaamme, sen myös pidämme
• Pidämme kiinni sovituista asioista koko myyntitapah-

tuman ajan, alusta loppuun asti.

ALAVUS IKKUNAT OY
Alavus Ikkunat Oy on vuonna 2003 perustettu yritys, 
joka on yksityisomistuksessa ja siten sataprosenttisesti 
suomalainen. Nykykapasiteetillaan yritys pystyy valmista-
maan vuodessa noin 60 000 yksikköä ikkunoita ja 10 000 
ulko- ja parvekeovia. Yrityksen pääkonttori sekä tehdas 
sijaitsevat nimensä mukaisesti Alavudella. Yrityksellä on 
myös myyntikonttorit Vantaalla, Turussa ja Tampereella. 
Yhteensä yritys työllistää noin 100 henkeä.

Alavus Ikkunat Oy:n tavoitteena on olla markkinoiden 
laadukkain ikkunoiden sekä parveke- ja ulko-ovien valmis-
taja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme jatkuvaa 
kehitystyötä. Teemme myös tiivistä tutkimus- ja testaus-
yhteistyötä VTT:n kanssa, sekä laadunvalvontaa Inspecta 
Oy:n kanssa. Yhteistyö ja oma osaaminen on tuottanut 
tulosta useilla kärkisijoilla tuotetesteissä ja asiakastyyty-
väisyystutkimuksissa.

 

TAKUU
Ikkunat
Alavus Ikkunat Oy myöntää tuotteilleen puusepäntyön 
osalta RYHT 2000 mukaisen takuun (36 kk) valmistuk-
sessa käytetyille materiaaleille ja valmistustyölle.

Tummille puuikkunoille Alavus Ikkunat Oy ei myönnä 
takuuta.

Tehtaan suorittaman asennustyön takuu on 2 vuotta asen-
nuksesta. 

Eristyslaseille myönnetään viiden vuoden tiiveystakuu 
eristyslasivalmistajan toimesta. Takuu ei koske lasin 
särkymistä. 

Takuun voimassaolo edellyttää, että ikkunat on varastoitu, 
asennettu ja huollettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valmistamamme tuotteet ovat CE-merkittyjä.

YRITYKSEMME ARVOT
1. Minkä lupaamme sen myös pidämme

2. Toimimme avoimesti, luotettavasti ja joustavasti kump-
paneita arvostaen

3. Kannattavan liiketoiminnan tunnusmerkit on täytyt-
tävä, muuten ei ole jatkuvuutta

4. Ympäristöstä ja energiataloudesta huolehdittava

5. Henkilöstön hyvinvointi

Toteutus: HD Markkinointi 11/2020

ALAVUS IKKUNAT OY 
PL 39, 63301 ALAVUS 

puh. 020 781 9820 
myynti@alavusikkunat.fi 

www.alavusikkunat.fi

IKKUNAESITE

SÄLEKAIHTIMET
Sälekaihdin on mukava lisä-
varuste ikkunaan, kun haluat 
näkösuojaa tai muuten sää-
dellä sisään tulevaa valon 
määrää. Asennamme kaih-
timet tehtaalla valmiiksi paikoil-
leen, jolloin asennus käy 
helposti ja siististi. Kaihtimen 
vakioväri on valkoinen, mutta 
värivaihtoehtoja löytyy lukuisia 
muitakin.

LISÄVARUSTEET – MUKAVUUTTA KOTIISI
Alavus ikkunoihin on saatavilla lukuisia lisävarusteita, joilla lisäät ikkunoiden käyttömukavuutta

Integroitu sälekaihdin

Aukipitolaite

Integroitu sälekaihdin
Avattavaan ikkunaan on mahdollista asentaa integroitu 
sälekaihdin. Kaihtimen säätö tapahtuu sisäpuitteen 
sisäpinnassa olevista säätönupeista.

Sälekaihdin säätötangolla
Ikkunoihin voidaan asentaa myös ns. perinteinen 
kaihdin säätötangolla. Tämä on ainoa vaihtoehto, kun 
halutaan sälekaihdin kiinteään ikkunaan.

TUULETUS
Lisävarusteena avattavaan ikkunaan voi-
daan valita tuuletusheloitus jolloin tuule-
tusosa varustetaan pitkäsulkijalla, aukipito-
laitteella ja kiinteällä painikkeella.

Tuuletusikkuna 
voi olla myös 
perinteinen tuule-
tusluukku, jolloin 
ulkopuoli on 
varustettu metal-
lisella säleiköllä ja 
sisäpuoli on umpi-
nainen.

HYÖNTEISPUITTEET
Tuuletusikkunan erin-
omainen lisävaruste on 
alumiinikehyksinen hyönteis-
puite. Hyönteispuite on saata-
villa muovi-, metalli- tai aller-
giaverkolla. Hyönteispuite 
toimitetaan irrallaan, mutta 
asentaminen käy helposti 
mukana tulevien ohjeiden 
avulla.

IRTORISTIKOT
Ristikoiden avulla saadaan ikku-
noihin näyttävyyttä ja ilmettä. Ikku-
noiden peseminen käy edelleen 
helposti, koska ristikko on irroitetta-
vissa. Puualumiini-ikkunaan yhteen-
sopiva alumiininen irtoristikko on 25 
mm leveä.

AIDOT JAKOPUITTEET
Kiinteällä jakopuitteella voidaan tehdä jakokarmia 
jäljittelevä aidonnäköinen puitejako avattavaan ikku-
naan, jossa on tasolasi.  Leveysvaihtoehdot ovat 32 mm 
ja 64 mm.

RAITISILMA- JA TULOILMAVENTTIILIT

Raitisilmaventtiili
Kun rakennuksessa 
on painovoimainen 
ilmanvaihto, voidaan 
raitisilma ohjata raken-
nukseen hallitusti ikku-
noiden karmiin asennettujen raitisilmaventtiilien 
kautta. Saneerauksen yhteydessä venttiilit on syytä 
asentaa, koska rakennus voi tiivistyä ja painovoimainen 
ilmanvaihto lakata toimimasta.

Tuloilmaventtiiili
Tuloilmaventtiilit ovat 
hyvä korvausilmarat-
kaisu, kun rakennuk-
sessa on jatkuvatoiminen koneellinen ilmanvaihto. 
Tuloilmaikkunaventtiilin etuna on tuloilman lämpene-
minen, kun tuloilmaa kierrätetään ikkunan puitteiden 
välisessä tilassa. Venttiilissä on myös kesäasento, jolla 
raitis tuloilma voidaan johtaa ilman lämmittämistä 
suoraan venttiilin läpi huonetilaan.

kesäasento talviasento

J Ä S E N Y R I T Y S



MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT JA OVET
1. Lämpöä, tyyliä ja arvokkuutta kotiisi

• Teknisesti laadukkaat tuotteet
• Erinomaiset lämpöarvot
• Katseenkestävät, huolellisesti viimeistellyt tuotteet
• Ensiluokkaiset raaka-aineet

2. Kotimainen tuote 
• Ikkunat ja ovet valmistetaan sataprosenttisesti 

Suomessa. Tehdas sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Ranta-
töysässä. Ostamalla Alavus Ikkunat Oy:n tuotteita tuet 
suomalaista työtä ja osaamista.

3. Asiakaslähtöinen toimintatapa
• Haluamme tarjota asiakkaillemme oikeat tuotteet ja 

ratkaisut. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, 
joka saa parhaan mahdollisen hyödyn tuotteistamme 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

4. Minkä lupaamme, sen myös pidämme
• Pidämme kiinni sovituista asioista koko myyntitapah-

tuman ajan, alusta loppuun asti.

ALAVUS IKKUNAT OY
Alavus Ikkunat Oy on vuonna 2003 perustettu yritys, 
joka on yksityisomistuksessa ja siten sataprosenttisesti 
suomalainen. Nykykapasiteetillaan yritys pystyy valmista-
maan vuodessa noin 60 000 yksikköä ikkunoita ja 10 000 
ulko- ja parvekeovia. Yrityksen pääkonttori sekä tehdas 
sijaitsevat nimensä mukaisesti Alavudella. Yrityksellä on 
myös myyntikonttorit Vantaalla, Turussa ja Tampereella. 
Yhteensä yritys työllistää noin 100 henkeä.

Alavus Ikkunat Oy:n tavoitteena on olla markkinoiden 
laadukkain ikkunoiden sekä parveke- ja ulko-ovien valmis-
taja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme jatkuvaa 
kehitystyötä. Teemme myös tiivistä tutkimus- ja testaus-
yhteistyötä VTT:n kanssa, sekä laadunvalvontaa Inspecta 
Oy:n kanssa. Yhteistyö ja oma osaaminen on tuottanut 
tulosta useilla kärkisijoilla tuotetesteissä ja asiakastyyty-
väisyystutkimuksissa.

 

TAKUU
Ikkunat
Alavus Ikkunat Oy myöntää tuotteilleen puusepäntyön 
osalta RYHT 2000 mukaisen takuun (36 kk) valmistuk-
sessa käytetyille materiaaleille ja valmistustyölle.

Tummille puuikkunoille Alavus Ikkunat Oy ei myönnä 
takuuta.

Tehtaan suorittaman asennustyön takuu on 2 vuotta asen-
nuksesta. 

Eristyslaseille myönnetään viiden vuoden tiiveystakuu 
eristyslasivalmistajan toimesta. Takuu ei koske lasin 
särkymistä. 

Takuun voimassaolo edellyttää, että ikkunat on varastoitu, 
asennettu ja huollettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valmistamamme tuotteet ovat CE-merkittyjä.

YRITYKSEMME ARVOT
1. Minkä lupaamme sen myös pidämme

2. Toimimme avoimesti, luotettavasti ja joustavasti kump-
paneita arvostaen

3. Kannattavan liiketoiminnan tunnusmerkit on täytyt-
tävä, muuten ei ole jatkuvuutta

4. Ympäristöstä ja energiataloudesta huolehdittava

5. Henkilöstön hyvinvointi

Toteutus: HD Markkinointi 11/2020

ALAVUS IKKUNAT OY 
PL 39, 63301 ALAVUS 

puh. 020 781 9820 
myynti@alavusikkunat.fi 

www.alavusikkunat.fi

IKKUNAESITE

SÄLEKAIHTIMET
Sälekaihdin on mukava lisä-
varuste ikkunaan, kun haluat 
näkösuojaa tai muuten sää-
dellä sisään tulevaa valon 
määrää. Asennamme kaih-
timet tehtaalla valmiiksi paikoil-
leen, jolloin asennus käy 
helposti ja siististi. Kaihtimen 
vakioväri on valkoinen, mutta 
värivaihtoehtoja löytyy lukuisia 
muitakin.

LISÄVARUSTEET – MUKAVUUTTA KOTIISI
Alavus ikkunoihin on saatavilla lukuisia lisävarusteita, joilla lisäät ikkunoiden käyttömukavuutta

Integroitu sälekaihdin

Aukipitolaite

Integroitu sälekaihdin
Avattavaan ikkunaan on mahdollista asentaa integroitu 
sälekaihdin. Kaihtimen säätö tapahtuu sisäpuitteen 
sisäpinnassa olevista säätönupeista.

Sälekaihdin säätötangolla
Ikkunoihin voidaan asentaa myös ns. perinteinen 
kaihdin säätötangolla. Tämä on ainoa vaihtoehto, kun 
halutaan sälekaihdin kiinteään ikkunaan.

TUULETUS
Lisävarusteena avattavaan ikkunaan voi-
daan valita tuuletusheloitus jolloin tuule-
tusosa varustetaan pitkäsulkijalla, aukipito-
laitteella ja kiinteällä painikkeella.

Tuuletusikkuna 
voi olla myös 
perinteinen tuule-
tusluukku, jolloin 
ulkopuoli on 
varustettu metal-
lisella säleiköllä ja 
sisäpuoli on umpi-
nainen.

HYÖNTEISPUITTEET
Tuuletusikkunan erin-
omainen lisävaruste on 
alumiinikehyksinen hyönteis-
puite. Hyönteispuite on saata-
villa muovi-, metalli- tai aller-
giaverkolla. Hyönteispuite 
toimitetaan irrallaan, mutta 
asentaminen käy helposti 
mukana tulevien ohjeiden 
avulla.

IRTORISTIKOT
Ristikoiden avulla saadaan ikku-
noihin näyttävyyttä ja ilmettä. Ikku-
noiden peseminen käy edelleen 
helposti, koska ristikko on irroitetta-
vissa. Puualumiini-ikkunaan yhteen-
sopiva alumiininen irtoristikko on 25 
mm leveä.

AIDOT JAKOPUITTEET
Kiinteällä jakopuitteella voidaan tehdä jakokarmia 
jäljittelevä aidonnäköinen puitejako avattavaan ikku-
naan, jossa on tasolasi.  Leveysvaihtoehdot ovat 32 mm 
ja 64 mm.

RAITISILMA- JA TULOILMAVENTTIILIT

Raitisilmaventtiili
Kun rakennuksessa 
on painovoimainen 
ilmanvaihto, voidaan 
raitisilma ohjata raken-
nukseen hallitusti ikku-
noiden karmiin asennettujen raitisilmaventtiilien 
kautta. Saneerauksen yhteydessä venttiilit on syytä 
asentaa, koska rakennus voi tiivistyä ja painovoimainen 
ilmanvaihto lakata toimimasta.

Tuloilmaventtiiili
Tuloilmaventtiilit ovat 
hyvä korvausilmarat-
kaisu, kun rakennuk-
sessa on jatkuvatoiminen koneellinen ilmanvaihto. 
Tuloilmaikkunaventtiilin etuna on tuloilman lämpene-
minen, kun tuloilmaa kierrätetään ikkunan puitteiden 
välisessä tilassa. Venttiilissä on myös kesäasento, jolla 
raitis tuloilma voidaan johtaa ilman lämmittämistä 
suoraan venttiilin läpi huonetilaan.

kesäasento talviasento
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