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Tapijola-ikkunat valmistetaan vuosikym-

menien kokemuksella yksilöllisesti, mitta-

tilaustyönä. Voitte olla varma, että saatte 

kotinne kruunuksi ja sielun peiliksi kestä-

vät, laadukkaat ja kauniit ikkunat. Yksilöl-

liset Tapijola-ikkunat korostavat rakennuk-

sen muotokieltä ja luovat viimeistellyn ja 

huolitellun ilmeen kotinne julkisivulle.  Kau-

nis kotinne ansaitsee Tapijola-ikkunat, se 

on valinta josta onnittelette itseänne vielä 

vuosikymmenienkin jälkeen.

Yksilöllisesti valmistettavat Tapijola-ikku-

vat sopivat saumattomasti rakennukseen, 

olipa se omakotitalo, kerrostalo tai vapaa-

ajan asunto. Tapijola-ikkunat valmistetaan 

aina rakennuksen ehdoilla, toivomustenne 

ja asettamienne tavoitteiden mukaisesti 

viimeisteltyinä.

Minkä valmistamme, sen myös asennam-

me – jos niin haluatte. Samalla kun sovim-

me ikkunoiden valmistamisesta, sovimme 

myös niiden asennusaikataulun. Näin voit-

te suunnitella rakennuksen muut urakat 

ja työvaiheet niin, että ikkuna-asennus ei 

haittaa niitä. 

Tarvittaessa autamme myös heloitusten ja 

vaikkapa sälekaihtimien valinnassa, jotta 

lopputulos on paras mahdollinen. Ikkunoilla 

on kahden vuoden täystakuu. Lämpölasien 

takuu on 5 vuotta ja myös ikkunoiden ra-

kenteelle myönnämme 5 vuoden takuun.
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Huolellisesti ja ammattitaitoisesti asenne-

tut ikkunat kestävät moitteettoman siis-

teinä ja toimivina jopa vuosikymmeniä. 

Ennen asennustyötä on syytä tarkistaa 

eristyksen ja seinärakenteiden kunto.

Hyvä eristys vähentää lämmityskuluja ja 

koska ikkuna sijoitetaan seinärakentee-

seen, on sen oltava kunnossa ennen työn 

aloittamista. Asennuspalvelumme tekee 

asennukset vuosien kokemuksella, joten 

voitte luottaa työmme laatuun. Voitte vali-

ta ikkunoihin eri lasivaihtoehtoja, kirkkaita 

auringonsuojalaseja tai turvalaseja käyttö-

tarpeiden mukaan.

Tapijolan valmiit 
ikkunamallit

Vaatimustenmukaisuustodistukset löytyvät
 nettisivuilta www.tapijola-ikkunat.fi

Tapijola Energy malli on suunniteltu 
tämänpäivän uudis- ja korjausra-
kentamiseen. Ikkuna täyttää kaikki 
uudet ja lähitulevaisuuden rakenta-
mismääräykset. Ikkunan U-arvo 1, 
ilmanläpäisevyys 4, vesitiiviys E750 
ja tuulenpaineen kestävyys C3 ovat 
huippuluokkaa. Tapijola Energy- ikku-
naan saat myös tarpeittesi mukaan 
kaikki Tapijola-ikkunan lisävarus-
teet.

Tapijola Energy 0.8 ikkunan käyttö-
kohteet ovat erittäin pientä energi-
ankulutusta vaativat kohteet, kuten 
passiivitalot. Ikkunalla on matala 0.8 
U-arvo. Ikkunan rakenne on tuttu 
ja turvallinen MSE-rakenne, mikä 
takaa tuotteen toimivuuden Suomen 
vaihtelevassa ilmastossa. 
Ulkopuitteen lasissa on huurtumista 
vähentävä pinta.

Tapijola EK-ikkuna perustuu SFS 
sertifioituun lämpölasielement-
tiin. Suuret lasipinnat, edullista ja 
yksinkertaista rakennetta vaativat 
kohteet. Ikkunan alumiiniverhoiltu 
ulkorakenne takaa ikkunalle pitkän 
iän Suomen vaihtelevassa ilmastos-
sa.

Tapijolan valmiit
ikkunamallit
Huolellisesti ja ammattitaitoisesti 
asennetut ikkunat kestävät moit-
teettoman siisteinä ja toimivina jopa 
vuosikymmeniä. Ennen asennustyö-
tä on syytä tarkistaa eristyksen ja 
seinärakenteiden kunto.

Hyvä eristys vähentää lämmitys-
kuluja ja koska ikkuna sijoitetaan 
seinärakenteeseen, on sen oltava 
kunnossa ennen työn aloittamista. 
Asennuspalvelumme tekee asen-
nuksen vuosien kokemuksella, joten 
voitte luottaa työmme laatuun. Voitte 
valita ikkunoihin eri lasivaihtoehtoja, 
kirkkaita auringonsuojalaseja tai tur-
valaseja käyttötarpeiden mukaan.

Tapijola Energy 1.0

Tapijola Energy 0.8

Tapijola EK



Ikkunat

UOL1 Thermo
UOL1 1,0

UOL8 Thermo
UOL8 1,0

U-arvo on koko oven laskennallinen U-arvo.

UOL2 Thermo
UOL2 1,0

UOL3 Thermo
UOL3 1,0

UOL4 Thermo
UOL4 1,0
Ulkopuolen lasilistat
ovat jalopuuta

UO7 Thermo
UO7 1,0

UOL11 Thermo
UOL11 1,0

UOL16 Thermo
UOL16 1,0

PO4 Thermo
PO4 1,0

UOL1 Thermo
UOL1 1,0

Tapijolalta myös laadukkaat ovet

Puusepänliike Veljekset Aitto-oja Oy
Hankasalmentie 1, 41500 Hankasalmi as
Puh.  

aitto-oja@tapijola-ikkunat.fi, www.tapijola-ikkunat.fi

020 764 9650
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