tiileri - tulisija

Lämmin Ystävä

T U L I S I J A N

V A L I N T A O P A S

tiileri tulisija
TIILITULISIJA LÄMMÖNLÄHTEENÄ
Tiileri-tulisija on hyvä lämmönlähde. Kun tulisijaa

Mikäli halutaan suuria hetkellisiä tehoja, esim.

käytetään normaalissa asuintilassa peruslämmitys-

kylmänä olevan kesämökin lämmittämisessä, kannat-

järjestelmän tukena, oleellisinta on tulisijan toimivuus

taa hyvin varaavan tiilitulisijan lisänä olla suurite-

muun lämmityksen kanssa. Suuret tehot aiheuttavat

hoinen lämmönlähde. Tiileri-tulisijoihin kuuluvat

epämukavaa lämmönvaihtelua, ja asuintilojen läm-

hellat ovat nopeita ja suuritehoisia lämmönlähteitä,

pötilojen noustessa yli tavoitetason osa energiasta

koska kuuma metallipinta luovuttaa nopeasti lämpöä.

menee hukkaan. Tiilen perusominaisuus on muihin

Mökissäkin tarvitaan varaavuutta ja tasaisuutta

tulisijoissa käytettäviin materiaaleihin verrattuna

siinä vaiheessa kun peruslämpö on jo saatu oikealle

pienempi lämmönjohtavuus. Lämmönvarauskyky

tasolle. Jos siis halutaan, että myös yöllä ja aamulla

tulisijan massaa kohden on kuitenkin samalla tasolla

on mukavan lämmintä, on mökissä järkevää olla

kuin muilla materiaaleilla. Tämän vuoksi tiilitulisijan

hyvin varaava tiilitakka.

hetkelliset tehot ovat matalia, mutta toisaalta lämmönvarauskyky on hyvä. Tulisijan tasainen lämmönluovutus vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, koska tällöin asuintilojen lämmönvaihtelu jää erittäin pieneksi.
Energiansäästön kannalta puolestaan on tärkeää,
että tulisijan lämpö pystytään käyttämään tehokkaasti hyväksi ja että luovutusteho on tasainen.
Näin peruslämmitysjärjestelmä pystyy säätymään
oikealle tasolle. Normaalin asunnon 125 m2 keskimääräinen lämmitystehon tarve on lämmityskaudella noin 3 kW. Täten tiilitulisijan 1,5 - 2 kW:n tehot
ovat oikealla tasolla, jos tavoitteena on järkevä ja
mukava lämpö.

Pikku-Lauri erikoismalli; Antiikkilaasti/Arizona, koristeet Arizona,
sauma Ounas
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H y ö t y k o k o n a i s u u s

r a t k a i s e e

– lämmin ystävä
TIILERI-TULISIJAN RAKENNE
Tiileri-tulisijat ovat ns. kuorellisia tiilitulisijoja. Tulisija
koostuu kolmesta osasta. Keskellä tulisijaa on tulitiilestä
muurattu tulipesäosa, sen ympärillä hyvin lämpöä
varaava runko-osa ja uloimpana 10 mm tulisijavillalla
eristetty kuoriosa, joka muodostaa tulisijan näkyvän
pinnan. Tulisijavillan tarkoitus on pitää pinta ja muut
osat erillään, jotta lämpöliikkeet eivät aiheuttaisi
tulisijan rakenteiden rikkoutumista. Villan merkitys
lämpöä tasaavana tekijänä on myös suuri. Tiileritulisijat liitetään hormiin alaosasta, mutta tarjolla on
myös omat takkamallit kevythormia varten, jolloin
piippu voi alkaa tulisijan päältä. Tiileri-tulisija on myös
aina osaltaan perinteistä käsityötä, koska sen lopullinen
ulkoasu syntyy muurarin käsistä.

tulisija voidaan pinnoittaa vielä vuosien päästäkin, jos
sisustukseen kaivataan uutta ilmettä.

TIILERI-TULISIJAN AJATUS
Tiileri-tulisijojen kaikki osat kootaan pakettiin tehtaalla
ja tiilet sekä tulenkestävät valuosat ovat valmiiksi
työstettyinä. Tarkoituksena on helpottaa muuraustyötä
niin, että "likainen työ" on tehty tehtaalla ja muurari
pystyy keskittymään itse muuraukseen. Koska
pakettien tavarat perustuvat tarkkaan piirustukseen,
mitään turhaa ei tarvitse hankkia ja työmaalle
kuljetetaan juuri oikea määrä tavaraa. Samalla jätteiden
määrä vähenee, koska työstössä syntyvä tiilijäte
voidaan hyödyntää raaka-aineena tehtaalla. Paketti ei
sisällä mitoitus- eikä muuraustyötä.

MONIPUOLINEN ULKOASU
Tiileri-tulisija on erittäin monipuolinen. Tiilivaihtoehtoja tulisijan pintaan on perinteisestä
punatiilestä lähes valkoiseen tiileen. Vaaleat tiilet on
toisinaan helpompi saada sopimaan muuhun
sisustukseen, kun taas tummempien pintojen etuna
on helppohoitoisuus. Tulisijan näköön ja persoonallisuuteen voi vaikuttaa myös eri kuviomalleilla.
Tiileri-tulisija voidaan myös pinnoittaa esim. valkoisella antiikkilaastilla tai vaikka kaakelilla. Pinnoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä uutena, vaan

M o n e n
M o n e n

m a h d o l l i s u u d e n
m a h d o l l i s u u d e n

t u l i s i j a
t u l i s i j a

Tehokas ja Tyylikäs
Pikku-Lauri; Ruukintiili vaalea, koristeet Sahara, sauma Tundra

Lauri-mallit ovat perinteisiä seinälle sijoitettavia takkoja, joiden leveät poskikanavat luovuttavat lämmön
tehokkaasti. Tupla-Lauri kaksilla luukuilla toimii myös tilanjakajana eri huoneiden välillä. Samalla takan
tunnelmasta voidaan nauttia laajemmalti asunnossa. Tyylikäs Lauri on usein hyvin tärkeä osa sisustusta,
eikä se jää piiloon katseilta. Lauri-malleista löytyy useimmiten toimiva ratkaisu vanhan tulisijan tilalle.
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lauri-takat
lauri
leveys
syvyys
korkeus
paino

1065 mm
680 mm
1900 mm
2050 kg

hormi

Lauri; Preeria, koristeet Preeria, sauma Preeria

Kuviovaihtoehdot:
Lauri; Salmiakki, Kaari, Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli

pikku-lauri
leveys
syvyys
korkeus
paino

975 mm
580 mm
1620 mm
1550 kg

hormi

Kuviovaihtoehdot:
Pikku-Lauri; Timantti, Kaari ja Kirkko

Edestä

Takaa
Pikku-Lauri; Tundra,
koristeet Sahara, sauma Tundra

tupla-lauri
leveys
syvyys
korkeus
paino

1065 mm
780 mm
1900 mm
2300 kg

hormi

Kuviovaihtoehdot: Tupla-Lauri;
Salmiakki, Kaari, Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli

Hormiliitosalue
Hormiliitosalue

Hormiliitosalue

Pikku-Lauri; Arizona,
koristeet Arizona, sauma Ounas

KAUNIS ja Näyttävä
kaunis
Lassi; Kaamos Vaalea Antiikki, koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis

Lassi-mallit on suunniteltu suoran seinän takoiksi, mutta ne ovat samalla todella muodokkaita. Lassimalleissa on yhdistelty Lauri-mallien perusominaisuuksia ja Jussi-mallien muotoja, ja näin on saatu
siro ja muodokas kokonaisuus. Lassi-takkoja kelpaa katsella ja ne sopivat hyvin pieneenkin tilaan.
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lassi-takat
lassi
leveys
syvyys
korkeus
paino

1065 mm
680 mm
1900 mm
2000 kg

hormi

Lassi; Preeria, koristeet Preeria, sauma Preeria

Kuviovaihtoehdot:
Lassi; Salmiakki, Kaari, Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli

pikku-lassi
leveys
syvyys
korkeus
paino

975 mm
580 mm
1750 mm
1500 kg

hormi
Pikku-Lassi erikoismalli; Ruukintiili kirjava/
Antiikkilaasti, koristeet Liekkivaalea, sauma harmaa

Kuviovaihtoehdot:
Pikku-Lassi; Timantti, Kaari, Kirkko ja Kappeli

Hormiliitosalue

485

385

Hormiliitosalue

27
5

27
5
670

585

Pikku-Lassi; Tundra,
koristeet Tundra Fenix, sauma Tundra

moderni ja Käytännöllinen
Pikku-Jussi erikoismalli; Arizona/Antiikkilaasti, koristeet Arizona, sauma harmaa

Jussi-mallit edustavat modernia suuntausta. Kun tilaa halutaan käyttää tehokkaasti, oikea ratkaisu
on kulmaan sijoitettava takka. Kulmatakan tulipesän malli on hyvä puiden poltolle, ja siksi
Pikku-Jussissakin on reilu tulipesä. Kulmatakan tehokkaan tilankäytön vuoksi
huoneeseen ei pääse muodostumaan turhia koloja.
8

jussi-takat
jussi
syvyys
kulma
korkeus
paino

960 mm
910 mm
x 910 mm
1900 mm
2100 kg

hormi
Pikku-Jussi; Ruukintiili vaalea,
koristeet Tundra Fenix, sauma Tundra

Kuviovaihtoehdot:
Jussi; Salmiakki, Kaari Korkea-kaari ja Kappeli

pikku-jussi
syvyys
kulma
korkeus
paino

800 mm
805 mm
x 805 mm
1620 mm
1600 kg
Pikku-Jussi; Tundra Fenix,
koristeet Tundra Fenix, sauma Sahara

hormi

Kuviovaihtoehdot:
Pikku-Jussi; Timantti ja Kaari

Hormiliitosalue

Hormiliitosalue

33
0

44
0
670

670

Jussi; Kaamos Vaalea Antiikki,
koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis

siro ja Muodokas
Kulma-Lauri; Liekkivaalea, koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis

Valitessasi Kulma-Laurin käytät mahdollisimman vähän tilaa huoneen nurkasta, ja samalla saat siron
takan jolla on perinteiset muodot. Erkki puolestaan on oikea valinta, mikäli haluat tulen olevan takan
tärkein elementti. Erkki-takassa on kauan kaivattu erkkeriluukku, ja mallista löytyy useita
erikoismalleja sekä perusmallien muunnelmia.
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kulma-lauri,
kulma-lassi ja erkki

Kulma-lauri
syvyys
kulma
korkeus
paino

910 mm
685 mm
x 685 mm
1825 mm
1800 kg

hormi
Kulma-Lauri erikoismalli; Tundra Fenix,
koristeet Tundra Fenix, Sauma Tundra

Kuviovaihtoehdot:
Kulma-Lauri; Timantti, Kaari ja Kirkko

Kulma-lassi
syvyys
kulma
korkeus
paino

910 mm
685 mm
x 685 mm
1900 mm
1850 kg

hormi

Kuviovaihtoehdot: Kulma-Lassi;
Timantti, Kaari, Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli
Erkki; Tundra
koristeet Tundra Fenix, sauma Tundra

erkki
655 mm
855 mm
1750 mm
1500 kg

*Alaosan erikoisluukut eivät sisälly toimitukseen.

syvyys
leveys
korkeus
paino
hormi

Hormiliitosalue

Hormiliitosalue

415

230

390

Hormiliitosalue

5

5

27

37

975

585

325

Erkki erikoismalli; Preeria / Antiikkilaasti,
koristeet Preeria, sauma Preeria

klassinen ja Tyylikäs
Pikku-Jussi; Ruukintiili kirjava, koristeet Liekkivaalea, sauma harmaa

Kun tulisija halutaan tilaan, jossa ei ole hormia, saattaa ainoa ratkaisu olla takka pääliliittymällä. Myös
monet uudet asunnot suunnitellaan niin, että paikkaa ei varata hormille, vaan ainoastaan tulisijalle.
Tällöin pääliliittymämalli on Tiileri-tulisijoissa ainoa vaihtoehto. Se antaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia.
Esimerkiksi Tupla-Lauri pääliliittymällä voidaan sijoittaa keskelle avointa tilaa ilman rajoittavia seiniä.
Takoissa on liittymä metallihormille (150 mm sisäputkelle jonka ulkomitta on 152 mm).
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pääliliittymä takat
jussi
kulma
korkeus
paino

pikku-jussi

910 mm
x 910 mm
2050 mm
2200 kg

kulma
korkeus
paino

kulma

805 mm
x 805 mm
1900 mm
1700 kg

Kuviovaihtoehdot:
Pikku-Jussi; Timantti,
Kirkko ja Kaari

685 mm
x 685 mm
1825 mm
1800 kg

korkeus
paino

Kuviovaihtoehdot:
Kulma-Lauri;
Timantti, Kaari ja Kirkko

0
26

26
0

26
0

0
26

0
26

26
0

Kuviovaihtoehdot:
Jussi; Salmiakki, Kaari,
Korkea-kaari ja Kappeli

kulma-lauri

Pikku-Jussi; Ruukintiili kirjava,
koristeet Liekkivaalea, sauma harmaa

lassi
leveys
syvyys
korkeus
paino

1065 mm
680 mm
1900 mm
2000 kg

kulma-lassi

leveys
syvyys
korkeus
paino

kulma

975 mm
580 mm
1975 mm
1650 kg

korkeus
paino

Kuviovaihtoehdot:
Pikku-Lassi; Timantti,
Kaari ja Kirkko

26
260

0

26

230

685 mm
x 685 mm
1900 mm
1850 kg

Kuviovaihtoehdot:
Kulma-Lassi; Timantti, Kaari,
Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli
0

Kuviovaihtoehdot:
Lassi; Salmiakki, Kaari,
Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli

pikku-lassi

Lauri erikoismalli; Sahara, koristeet Sahara, sauma Sahara

lauri
1065 mm
680 mm
1900 mm
2150 kg

leveys
syvyys
korkeus
paino

leveys
syvyys
korkeus
paino

975 mm
580 mm
1825 mm
1650 kg

Kuviovaihtoehdot:
Pikku-Lauri; Timantti,
Kaari ja Kirkko

260

230

Kuviovaihtoehdot:
Lauri; Salmiakki, Kaari,
Korkea-kaari, Kirkko ja Kappeli

tupla-lauri
1065 mm
780 mm
1900 mm
2300 kg

Kuviovaihtoehdot:
Tupla-Lauri; Salmiakki, Kaari,
Korkea-Kaari, Kirkko ja Kappeli

330

leveys
syvyys
korkeus
paino

pikku-lauri

Tupla-Lauri erikoismalli; Liekkitumma,
koristeet Liekkitumma, sauma Ropis

perinteitä ja Tunnelmaa
Tytti; Arizona, koristeet Arizona, sauma harmaa
Lisävaruste puutila

Takkaleivinuunin tomintamalli on lähellä perinteistä sydänmuuria. Kodin lämmitys ja ruuanlaitto
ovat perinteisesti kuuluneet yhteen ja nyt nämä perinteet kohtaavat uudestaan takkaleivinuuneissa.
Ruuan lämmittäminen ja hauduttaminen onnistuu jopa ilman puiden polttamista leivinuunissa,
mutta kunnon ruskistavaa paistoa haluttaessa puita täytyy polttaa myös leivinuunin puolella.
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takkaleivinuunit
tytti
luukut samalla puolella
leveys
syvyys
korkeus
paino

1175 mm
885 mm
2000 mm
3100 kg

leivinuuni

470 mm
x 570 mm

hormi
Tytti; Tundra, koristeet Sahara, sauma Tundra

tuulia
leivinuuni oikealla
tai vasemalla puolella
leveys
syvyys
korkeus
paino

975 mm
1075 mm
2050 mm
3100 kg

leivinuuni

470 mm
x 570 mm

hormi
Kuviovaihtoehdot:
Tuulia; Salmiakki, Kaari, Korkea-kaari ja Kirkko

Tyyne; Liekkivaalea,
koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis

tyyne
luukut vastakkain
leveys
syvyys
korkeus
paino

1175 mm
980 mm
2000 mm
3500 kg

leivinuuni

470 mm
x 570 mm

hormi

Hormiliitosalue
Hormiliitosalue

takka

Hormiliitosalue

Hormiliitosalue

leivinuuni

leivinuuni

takka

Tyyne; Liekkivaalea,
koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis

Ajaton ja Monimuotoinen
Titta; Tundra, koristeet Sahara, sauma Tundra

Perinteinen leivinuuni antaa ruuanlaittoon jäljittelemättömiä ulottuvuuksia. Uunin sijoittaminen
asuntoon voi olla kuitenkin vaikeaa. Huoneen kulmaan muurattava tulisija mahdollistaa leivinuunin
sijoittamisen fiksusti moderniinkin asuntoon. Monesta muusta asiasta kannattaa luopua, mutta jos
halutaan perinteisen leivinuunin paisto-ominaisuuksia on Titta tai Leila täydellinen kompromissi.
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kulmatakkaleivinuuni
ja kulmaleivinuuni

titta
syvyys
kulma
korkeus
paino
leivinuuni

960 mm
910 mm
x 910 mm
1975 mm
2200 kg
400 mm
x 380 mm

hormi

Titta; Sahara, koristeet Sahara, sauma Sahara

leila
syvyys
kulma
korkeus
paino
leivinuuni

1120 mm
830 mm
x 830 mm
1620 mm
2500 kg
500 mm
x 520 mm

Titta; Liekkitumma,
koristeet Liekkitumma, sauma Ropis

hormi

Hormiliitosalue

530

Hormiliitosalue

0

44
670

Leila erikoismalli; Arizona,
koristeet Arizona, sauma Ounas

leivinuunit, hellatak
lyydia
leveys
syvyys
korkeus
paino

1175 mm
1180 mm
1620 mm
3500 kg

leivinuuni

445 mm
x 860 mm

hormi
yläkuvio lisävaruste

Lyydia on perinteinen leivinuuni, jonka uunissa
on tilaa. Koska Lyydia tehdään samalla periaatteella
kuin muutkin Tiileri-tulisijat, sen pintalämpötila
pysyy alhaisena. Lyydia-uunia voi käyttää paistamiseen kesälläkin ilman että asunnon lämpötilat
nousevat saunan lukemiin. Varaavaa massaa Lyydiassa on paljon, joten tulisija toimii myös tehokkaana asunnon lämmittäjänä kylminä aikoina.
Lyydia; Kaamos Vaalea Antiikki, koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis

pikku-lyydia
leveys
syvyys
korkeus
paino

1175 mm
885 mm
1620 mm
2500 kg

leivinuuni

445 mm
x 570 mm

hormi

Koska asunnossa on usein pulaa tilasta, isosisartaan
vähemmän tilaa vievä Pikku-Lyydia on sopiva
kompromissi eri tarpeiden välillä. Nykyiset ruuanlaittotavat ja perheet ovat erilaisia kuin vuosisadan
alussa, joten leivinuunikin voidaan mitoittaa muuttuneiden tarpeiden mukaan. Varaavaa massaa
riittää lämmittämiseen myös Pikku-Lyydiassa.
Pikku-Lyydia; Preeria, koristeet Preeria, sauma Preeria

Hormiliitosalue
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Hormiliitosalue

at & hellaleivinuunit
heikki
leveys
syvyys
korkeus
paino

875 mm
580 mm
920 mm
750 kg

hormi
kivitaso lisävaruste

Heikki; Arizona, koristeet Arizona, laasti Ounas

Mökin lämmittämiseen tarvitaan nopeaa lämpöä
ja Heikki on tähän oivallinen väline. Kun tilat ovat
rajoitetut, Heikki tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon,
se luo tunnelmaa ja antaa lämpöä. Heikillä onnistuu
sekä kahvin keittäminen että makkaranpaisto
hiilloksella.

hemmo
leveys
syvyys
korkeus
paino

1240 mm
740 mm
920 mm
1300 kg

leivinuuni

435 mm
x 585 mm

hormi
kivitaso ja uunimittari
lisävarusteina

Hemmo; Ruukintiili kirjava, laasti harmaa

Hormiliitosalue

Hemmossa on aito leivinuuni mahdollisimman
pienessä tilassa. Hemmo onkin ruuanlaitossa
varsinainen pikkujättiläinen. Aidossa leivinuunissa
arina ruskistaa perinteiset piirakat tai modernit
pizzat, ja lisukkeet voidaan valmistaa hellatasolla.
Hemmossa tulipesä ja hormiliitos ovat samalla
puolella, siis joko oikealla tai vasemmalla (kuvassa
hormiliitos oikealla). Muista ilmoittaa
hormiliitoksen paikka jo tilatessasi.

Hormiliitosalue

hellat
Puuliesi kuuluu perinteisesti suomalaiseen keittiöön.
Valurautainen paistouuni on vaihtoehto sähköuunin
käytölle. Pikku-Hennasta uunin voi jättää pois, ja näin
saadaan edullisin ratkaisu keittiön tulisijaksi. Koska
hellat ovat erilaisia, muista tilatessasi ilmoittaa
hormiliitoksen paikka. Asia kannattaa muistaa jo
suunnitteluvaiheessa.

pikku-henna
leveys
syvyys
korkeus
paino

Pikku-Henna; Punainen ( S), koristeet Punainen, sauma Pallas

875 mm
580 mm
920 mm
750 kg
Hormiliitos tulipesän puolella,
kuvan Pikku-Hennassa oikealla.

hormi
kivitaso lisävaruste

pikku-henna
Paistouunilla
leveys
syvyys
korkeus
paino

875 mm
580 mm
920 mm
750 kg

Pikku-Henna paistouunilla; Tundra Fenix, sauma Tundra

Hormiliitos paistouunin puolella,
kuvan Pikku-Hennassa vasemmalla.

hormi
kivitaso lisävaruste

henna
leveys
syvyys
korkeus
paino

1070 mm
660 mm
920 mm
1000 kg
Hormiliitos paistouunin puolella,
kuvan Hennassa vasemmalla.

hormi

Hormiliitosalue
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Hormiliitosalue

Henna; Antiikkilaasti

Hormiliitosalue

TULISIJOJEN HORMIT
Jokaisen tulisijan kohdalla on mainittu tulisijan minimi hormikoko. Alaliittymätakoissa hormikoko on joko täydentiilen
kokoinen tai puolentiilen kokoinen ja pääliliittymätakoissa sisähalkaisijaltaan 150 mm teräspiippu. Kaikissa
pääliliittymätakoissa on käytettävä kevyttä teräshormia.
Alaliitoshormien minimipituus on 5 m ja pääliliittymämalleissa minimipituus takan kanssa 5 m. Liitettäessä lyhyempiin
hormeihin on varmistettava hormireiän koko ja tulisijan toimivuus valmistajalta.
Kun takat liitetään vanhaan hormiin on varmistuttava hormin kunnosta ja sen paloturvallisuudesta. Useampireikäisessä
hormissa on varmistettava, että tulisija liitetään oikeaan ja toimivaan hormireikään. Jos vanhaan hormiin liitetyn uuden
tulisijan hormiliitos poikkeaa vanhan tulisijan hormiliitännästä, on varmistettava että uusi liitos on tehty oikein ja oikean
kokoiseksi.
Kaikissa hormeissa on oltava toimiva savupelti sijoitettuna joko hormiin tai hormiliitokseen.
Vanhojen hormien kunnon ja paloturvallisuuden varmistaa paikallinen nuohooja. Hormiliitäntäongelmissa apua saa
paikallisilta tulisijamuurareilta.
Jos tiilihormin sijasta käytetään elementtihormia, ovat mitoitukset vastaavaan tiilipiippuun seuraavat:
Puolentiilen kokoinen tiilihormi
: Elementtihormin sisähalkaisija 150-160 mm
Täydentiilen kokoinen tiilihormi
: Elementtihormin sisähalkaisija vähintään 180 mm
Tarkemmat tiedot elementtihormeista saat hormivalmistajilta tai maahantuojilta.

Tarkista tulisijan ja hormin vaatimat suojaetäisyydet ennen hormin ja palomuurin asentamista.

hormiliitoksen mitoitus

HORMIAUKKO

70

220

Tulisijan hormiaukko tehdään muuraustyön yhteydessä.

HORMI

Normaali tulisijamalleissa (ei pääliliittymämallit) hormiliitos tulisijan alaosassa takana tai sivulla. Hormiaukon alareuna
on lattiapinnasta n. 7 cm. Hormiaukon korkeus 3 tiilikerrosta (n. 22 cm). Hormiaukon leveys hormikoon mukaan.

Ajaton ja Monimuotoinen

siro ja Muodokas

4

moderni ja Käytännöllinen

Tehokas ja Tyylikäs

22

1

2

3

1) Tyyne erikoismalli; tasoite / maalaus.

2) Erkki erikoismalli; Antiikkilaasti, koristeet Punainen pyöreä

3) Pikku-Lassi erikoismalli; Arizona / Antiikkilaasti, sauma Ounas

4) Pikku-Jussi;Ruukintiili Vaalea, koristeet Arizona, sauma Tundra/Ounas

5

5) Hemmo; Ruukintiili Punainen, sauma Pallas, kivitaso
6) Jussi; Preeria, koristeet Arizona, sauma Preeria

6

Ajaton ja Monimuotoinen

siro ja Muodokas

1) Tyyne; Sahara, koristeet Sahara, sauma Sahara, yläkuvio

2) Tyyne; Liekkivaalea, koristeet Liekkivaalea, sauma Ropis, yläkuvio ja sivukuvio

3) Pikku-Lauri; Ruukintiili kirjava, koristeet Liekkivaalea, sauma Harmaa, yläkuvio
4) Koristetiilen suojapelti takkaluukun alle: lisävaruste
5) Tyyne erikoismalli; Tundra Fenix, sauma Tundra
6) Heikki erikoismalli; kaakeloitu, kivitaso

6

moderni ja Käytännöllinen

Tehokas ja Tyylikäs

1
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Ajaton ja Monimuotoinen

siro ja Muodokas

5

moderni ja Käytännöllinen

4

Tehokas ja Tyylikäs

1

2

3

1) Erkki erikoismalli; Sahara / Antiikkilaasti, koristeet Sahara, sauma Sahara

2) Pikku-Lassi; Tundra Kuvio, koristeet Tundra Fenix, sauma Tundra
3) Kulma-Lassi; Antiikkilaasti / musta graniitti

4) Pikku-Lassi; Tundra, koristeet Sahara, sauma Tundra

5) Pikku-Lassi; Tundra Fenix, koristeet Tundra Fenix, sauma Sahara

6) Pikku-Lassi; Ruukintiili vaalea, koristeet Tundra Fenix, sauma Tundra

6

kuviovaihtoehdot
Kuviot kuuluvat takkamalleihin (Laurit/Jussit), katso esitteen takkasivuilta eri vaihtoehdot ko.
malleihin. Kuvion voi myös jättää pois. Sivukuvio on saatavana lisähintaan ainoastaan Tytti-,
Tyyne-, Lyydia- ja Pikku-Lyydia-malleihin. Yläkuvion saa lisähintaan kaikkiin takkoihin,
takkaleivinuuneihin sekä leivinuuneihin (Kapseli kuitenkin ainoastaan leivinuuneihin Lyydia ja
Pikku-Lyydia).
Salmiakki

Timantti

Kappeli

Kirkko

Kaari

Korkea kaari

Sivukuvio

Kolmio

Kaari

Tuplakaari

Kapseli

huomioitavaa!
Tiileri-tulisijat on suunniteltu muurattavaksi kiviaineista
palomuuria vasten, minkä vuoksi tulisijan taustaa ei ole
suunniteltu näkyväksi pinnaksi. Mikäli tulisija tulee paikkaan
jossa ei ole palomuuria, palomuuri rakennetaan erikseen
kiviaineisesta materiaalista. Muista siis, että mikäli tulisijan
tausta tulee esille, tulisijan taustaa varten tulee tilata erikseen
tiilet ja muut tarvikkeet jo tulisijan tilausvaiheessa. Tulisijan
taustan ja palomuurin väliin asennetaan 10 mm tulisijavilla
tulisijaa muurattaessa.
Koska varaavuuden vuoksi massa on oleellinen asia, Tiileritulisijat ovat erittäin painavia. Selvitä lattia-rakenteiden
kestävyys ennen tulisijan tilaamista. Samoin tulee huolehtia
siitä, että tulisijan perustukset on kunnolla kosteuseristetty.
Hormiliitosalue on määritelty erikseen jokaiselle tulisijalle.
Huolehdi jo tilausvaiheessa siitä, että tulisija voidaan liittää
hormiin oikein. Mikäli hormia ei ole, eikä hormille ole varattu
omaa perustusta, voi pääliliittymämalli olla ainoa vaihtoehto.
Muista siis selvittää hormiasiat kuntoon ennen tulisijan
tilaamista. Vanhoihin hormeihin liitettäessä on muurarin tai
nuohoojan varmistettava hormin kunto, veto-ominaisuudet
sekä hormiliitäntä.
Paloturvallisuuden vuoksi kaikkia tulisijoja koskevat
suojaetäisyydet on huomioitava ennen tulisijan tilaamista.
Muurattujen tulisijojen suojaetäisyyksiä ovat: tulisijan
kuorellisen osan pinnasta palavaan materiaaliin 50 mm vaakaan
ja 150 mm ylös. Kuorettoman osan osalta (palomuuria vasten
olevat osat) 150 mm vaakaan, 250 mm ylös ja lisäksi 50 mm alas.

Valurautaisen hellatason suojaetäisyys ylös 1000 mm ja vaakaan
500 mm. Lattialla tulipesän luukun edessä tulee olla
palamatonta materiaalia niin, että se on vähintään 100 mm
sivusuunnassa ohi luukun reunoista ja vähintään 400 mm
eteenpäin luukkuun nähden. Suojaetäisyydet ilmavälejä. Palomuurin taakse tuulettuva 50 mm ilmaväli. Varmista suojaetäisyydet paikallisilta palo-/rakennus-viranomaisilta.
Pelkät rakenteelliset suojaetäisyydet eivät riitä, koska tulisijassa
on aina vaarallisen kuumia pintoja. Muista erityisesti, että
nykyisten lasiluukkujen säteilylämpö on erittäin korkea. Esim.
lapsille kuuma lasiluukku on erittäin vaarallinen. Varoita lapsia
asiasta ja huolehdi siitä, ettei vahingossakaan mennä liian
lähelle tulisijaa. Samoin huonekalujen tekstiilit ovat usein
erittäin paloarkoja, joten älä laita huonekaluja ja muuta helposti
syttyvää liian lähelle tulisijaa.
Tulisijan muurauksessa on noudatettava Suomen
Rakentamismääräyskokoelman, osa E8 Muuratut tulisijat
ohjeita ja määräyksiä. Käytä aina alan ammattilaista
muuraustyössä!

TIILET

Liekkitumma, sileä

Preeria, sileä

Liekkivaalea, sileä

Sahara, sileä

Punainen, sileä (S)

Tundra Fenix, sileä

Punainen, sileä (Y)

Tundra, kuvio

Kaamos vaal. ant.

Tundra, sileä

Ruukintiili punainen

Ruukintiili kirjava

Arizona, sileä

Ruukintiili vaalea

KORISTETIILET

Punainen
Liekkitumma
Liekkivaalea
Tundra Fenix

Sahara

Preeria
Arizona

Rooma

(S)=Seppälän tiili (Y)=Ylivieskan tiili
Tiilien värit saattavat vaihdella todellisesta sävystä painoteknisistä
syistä. Tiili on aidosta luonnonmateriaalista polttamalla valmistettu tuote, minkä vuoksi tuotantoeräkohtaisia värieroja saattaa
esiintyä. Joissakin tiiliväreissä esiintyy myös luonnollista
kirjavuutta. Tilaa mallitiili Tiileritehtaalta varmistaaksesi pinnan
ja värisävyn. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TIILERI-MYYNTIVARASTOT:
HELSINKI
Hiidenkivenkuja 6, 01690 Vantaa
puh. 09-8785 432, fax 09-8785 492
Tapani Hurme, GSM 0400 206 628
TAMPERE
Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala
puh. 03-3685 883, fax 03-3680 498
Jorma Tuomala, GSM 0400 632 790
TURKU
Jousitie 9, 20760 Piispanristi
puh. 02-2757 500, fax 02-2421 771

TIILERI-MYYNTI:
KOUVOLA
Hokkarinharjuntie 2, 47710 Jaala
puh. 05-8861 125, fax 05-8861 133
Mikko Pirinen, GSM 040 524 4643
KUOPIO
Kasarmikatu 10, 70110 Kuopio
puh. 017-2824 805, fax 017-2811 550
Veikko Sallinen, GSM 0500 671 352
OULU
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 08-371 995, fax 08-371 909
Jouni Tiira, GSM 0500 890 790
SEINÄJOKI
Varpusentaival 4, 60200 Seinäjoki
Reijo Ojaniemi, GSM 0500 565 906
fax 06-4144 553

TIILERITEHTAAT:
TIILERI KERAMIA
25730 Mjösund
puh. 02-420 000
fax 02-420 300
TIILERI SEPPÄLÄ
Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02-484 300
fax 02-4848 919
TIILERI YLIVIESKA
Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08-4276 000
fax 08-427 139

RAUTAKAUPAT JA ALAN LIIKKEET:

