
OPAS OMAKOTITALON  
IKKUNA- JA OVIREMONTISTA



LÄMMIN JA VEDOTON KOTI
Ikkuna- ja oviremontti tekee kodista viihtyisän ja huolettoman asua.  
Samalla energiankulutus vähenee ja talon arvo nousee.

HUOLETONTA ASUMISTA
Pihla-ikkunat ja -ovet on suunniteltu suomalaisten oma-
kotitalojen tarpeisiin. Niitä on helppo käyttää ja huoltaa. 
Ikkunoiden alumiininen ulkopuite ja karmin alumiini-
verhoilu tekevät ikkunoista helposti puhdistettavat ja 
pitkäikäiset.

Ikkunaremontin myötä talon lämmöneristys paranee 
ja kodin lämpötila pysyy tasaisempana. Ikkunaremon-
tin avulla sisäilmasta saadaan myös raikkaampaa ja 
puhtaampaa. Erinomaisen äänieristyksensä ansioista 
Pihlan tuotteet soveltuvat loistavasti myös meluisille 
asuinalueille  
– Pihlan ikkunoiden ja ovien ansiosta meluava tie  
tuntuu siirtyvän satoja metrejä kauemmas!

MIELLYTTÄVÄÄ SISÄILMAA
Puhtaan korvausilman riittäminen on erityisesti iäk-
käämmissä omakotitaloissa usein ongelma. Pihlan 
tuloilmaikkunoilla korvausilma ohjataan sisälle aller-
geenisuodattimien läpi. Tällöin ilma tulee huoneeseen 
hallitusti, puhtaampana ja miellyttävämmän lämpöisenä. 
Pihlan ikkunat voidaan varustaa automaattisesti sää-
tyvällä venttiilillä, jolloin tuloilman määrästä ja lämpöti-
lasta ei tarvitse itse huolehtia. Näin sisälämpötila pysyy 
jatkuvasti miellyttävän tasaisena.

LAATUA JA VIIHTYVYYTTÄ
Pihlan ikkuna- ja ovituotteet ovat laadukkaita. Uudet 
ikkunat antavat kodille siistin, valoisan ilmeen ja lisäävät 
viihtyisyyttä. Sisäpuitteen muotoiluksi voidaan valita 
niin moderni kuin klassinenkin. Integroidut kaihtimet 
antavat tarvittaessa yksityisyyttä ja auringonsuojalasit 
suojaavat kuumalta auringonpaisteelta. Hyttysverkot 
tulevat puolestaan tarpeeseen kesällä – ja metalliset 
verkot kestävät lintujen nokkimisen. Lisävarusteilla teet 
ikkunoista juuri itsellesi sopivat, tutustu lisävarustevali-
koimaamme www.pihla.fi.

ENERGIANSÄÄSTÖÄ JA NOUSUA 
ASUNNON ARVOON
Viralliset lämmöneristävyysvaatimukset ovat kiristyneet 
ja sen myötä ikkunatkin ovat kehittyneet valtavasti. 
Ikkuna- ja oviremontti onkin oivallinen mahdollisuus 
pienentää lämmityskustannuksia. Pihla Termo -energi-
ansäästöikkunoilla voidaan saada aikaan suurikin vaiku-
tus koko talon energiankulutukseen.

IKKUNAREMONTIN  
HYÖDYT

 ö Uusi, valoisa ja raikas ilme.

 ö Turvallisempi käyttää.

 ö Lämmitysenergian säästö.

 ö Kylmä veto loppuu.

 ö Helpompi pestä ja huoltaa.

 ö Asunnon arvo nousee.

 ö Äänieristys paranee.

 ö Miellyttävämpi sisäilma.

IKKUNA- JA  
OVIREMONTIN AIKA?

 ö Ovatko ikkunat ja ovet synkät ja  
vanhantyyliset? 

 ö Onko syytä epäillä energiahukkaa?

 ö Huolestuttaako ikkunoiden ja ovien 
turvallisuus?

 ö Eivätkö ikkunat toimi kunnolla?

 ö Kantautuuko asuntoon melua ulkoa?

 ö Ovatko ikkunoiden ja ovien  
maalipinnat vaurioituneet?

 ö Onko sisäilman laatu heikko?

 ö Onko ikkunoita vaikea hoitaa?

 ö Onko ikkunoille tapahtunut  
vesivahinko tai huurtumista?

Nelilasinen Pihla Termo -energiansäästöikkuna on  
suunniteltu tiukentuvat lämmöneristysvaatimukset huomioiden.





SOPIVAN IKKUNAN JA OVEN VALINTA
Kaikki Pihla-ikkunat ja -ovet täyttävät niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin 
vaatimukset. Valikoimastamme löytyy oikea tuote joka tarpeeseen. 

Pihla Varma on Suomen suosituin ikkuna- ja 
ovivalinta, se soveltuu lähes kaikkiin suoma-
laisiin omakotitaloihin – niin saneeraus- kuin 
uudiskohteisiinkin. Valikoimaan kuuluu 
kaksi ikkunamallia: kolmilasinen avattava 
Pihla Varma -ikkuna sekä Varma Kiinteä. 
Pihla Varma -ikkunoiden U-arvo asettuu 
välille 0,8–1,0. Laajasta Pihla Varma -oviva-
likoimasta löytyy ovi kaikkiin suomalaisiin 
koteihin.

Pihla Termo on hyvä valinta erityisesti silloin, 
kun halutaan huipputason energiatehok-
kuutta, auringonsuojausta ja ääneneristä-
vyyttä. Nelilasisten Pihla Termo -tuotteiden 
U-arvo on parhaimmillaan jopa 0,65. Mitä 
pienempi ikkunan U-arvo on, sitä lämpi-
mämpi ikkuna on. Termo Kiinteä -ikkunassa 
on vain kaksi pestävää pintaa. Kiinteällä 
ikkunalla on mahdollista rakentaa suuriakin 
lasikokonaisuuksia. Pihlan monipuolisesta 
ovivalikoimasta löytyvät energiatehokkaat 
Pihla Termo -ulko- ja parvekeovet. 

PIHLA  
TERMO

PIHLA  
VARMA

IKKUNOIDEN JA OVIEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT

 ö Tavoiteltu energiatehokkuus: 3-lasinen vai 4-lasinen ikkuna?

 ö Ulkonäköasiat: sisäpuolen tyyli ja värit, ristikot.

 ö Lisävarusteet: kaihtimet, tuuletusikkunat, tuloilmaikkunat ja vent-
tiiliratkaisut, hyttysverkot sekä auringonsuojauksen tarve.

 ö Talon tyyppi ja seinän rakenne: avattava vai 
kiinteä ikkuna ja karmin paksuus.

 ö Turvallisuus: lukitusvaihtoehdot.



IKKUNOILLA ON EROA
Ikkunoiden ja ovien uusiminen on suuri investointi, se tapahtuu useimmiten vain 
kerran elämässä. Siksi siihen kannattaa suhtautua vakavasti – ja käyttää apuna 
ammattilaista. Ikkunan ja oven toimivuuden ja kestävyyden kannalta on tärkeää, 
että ne valmistetaan parhaista materiaaleista ja niissä hyödynnetään toimivimpia 
teknisiä ratkaisuja. Huomiota kannattaa kiinnittää rakenteen vahvuuteen ja 
siihen, miten tuotteen kestävyys on testattu.

TESTATUT TUOTTEET
On tärkeää, että ikkunat ja ovet kestävät käytössä 
pitkään. Siksi me Pihlalla teemmekin poikkeukselli-
sen paljon tuote- ja komponenttitestausta johtavien 
laboratorioiden ja testauslaitosten kanssa. Jatkuvan 
tuotetestauksen ansiosta tuotteemme ovat laadukkaita, 
kestäviä ja turvallisia – kaikissa olosuhteissa.

Kaikki Pihlan palotuotteet testataan hyväksytyissä 
testilaitoksissa. Pihlan ulko-ovivalikoimasta lähes kaikki 
mallit ovat saatavana myös palo- ja äänieristeovena.

LUKEMATTOMIA TOISTOJA
Erilaiset sää-, ilmanpaine-, tuulen- ja vedenpitävyystes-
tit varmistavat tuotteen turvallisuuden, kestävyyden ja 
toiminnan. Olosuhdetestien lisäksi kehitämme tuotteita 
ja niiden komponentteja lukuisien muiden testien ja 
tulosten perusteella. Tuotteen tai komponentin käyttö-
tarkoituksesta riippuen testeissä voidaan tehdä jopa 
satoja tuhansia toistoja. Esimerkiksi sälekaihtimien ja 
ovien lukituksen toimintaa testataan robottien avulla 
tehtävillä toistotesteillä.

LAADUN TAE
Pihlan tuotteiden laatua valvotaan jatkuvasti niin konei-
den kuin ihmissilmienkin avulla. Jokainen valmistettu 
ikkuna valokuvataan korkearesoluutioisella kameralla 
ennen kuin se lähetetään asiakkaalle. Myönnämmekin 
Pihlan ikkunoille jopa 25 vuoden lahoa-
mattomuustakuun. Takuun taus-
talla on vahva panostuksemme 
jatkuvaan tuotekehitykseen ja 
-testaukseen.

Tutustu muihin tuotteisiimme, kuten liukuoviin ja 
lisävarusteisiin verkkosivuillamme www.pihla.fi

 Pihla-tuotteet  
testataan  
huolellisesti  
robottien avulla.



HUOLETON IKKUNA- JA OVIREMONTTI
Ikkuna- ja oviremontin on todella vaivatonta. Jos haluat kartoittaa  
talosi ikkuna- ja oviremontin tarpeen ja kustannuksen, tai jos olet  
jo tehnyt päätöksen remontin tekemisestä, ota yhteyttä  
Pihlan myyntipalveluun:  0800 550 880 (maksuton).

Sovimme puolestasi tapaamisen lähimmän jälleenmyyjämme kanssa. Jälleenmyyjämme tekee ikkuna- ja ovitar-
peistasi huolellisen kartoituksen, tarvittavat mittaukset ja antaa sinulle heti tarjouksen. Kun päätät ryhtyä remonttiin, 
asennus voi tapahtua jo muutaman viikon kuluttua.

IKKUNAREMONTTI ETENEE SUJUVASTI
Sinulle soitetaan hyvissä ajoin ennen ikkunoiden ja ovien toi-
mittamista, jotta ehdit varaamaan niille tilaa pihalta. Jos haluat 
kuorman purettavan tiettyyn paikkaan, tulee paikka merkitä 
kuljettajalle. Kuorma tulee kuitenkin purkaa lähelle taloa.

Asennusta varten sinun tarvitsee ainoastaan siirtää huoneka-
lut ja kukat ikkunoiden ja ovien edestä noin metrin päähän, 
jotta asentajilla on tilaa liikkua. Asentajat suojaavat lattian 
alueelta, jossa he liikkuvat. Vaikka asennus suoritetaan 
huolellisesti, siitä tulee kuitenkin hieman pölyä. Lähellä olevat 
huonekalut ja esineet kannattaakin peittää esim. lakanalla 
tai suojamuovilla. Asennuksen jälkeen asentajat siivoavat 
jälkensä ja huolehtivat vanhojen ikkunoiden ja ovien asianmu-
kaisesta hävittämisestä.

LUVAT IKKUNA- JA OVIREMONTTIIN
Joissakin tapauksissa ikkuna- ja oviremontti voi vaatia toimen-
pidelupaa. Toimenpidelupa on tarpeellinen esimerkiksi silloin, 
kun remontin myötä ikkunoiden koko tai rakennuksen ulkoasu 
muuttuu merkittävästi. Toimenpideluvan tarve kannattaa täl-
löin selvittää paikallisesta rakennusvalvonnasta.

VALMISTAUTUMINEN 
ASENNUKSEEN

1. Siirrä huonekalut pois ikkunoiden ja ovien 
lähettyviltä n. 1 m etäisyydelle.

2. Rullaa matot pois asennuksen tieltä, 
asentajat suojaavat lattiat.

3. Peitä ikkunan lähistöllä olevat huonekalut 
esim. lakanalla tai suojamuovilla.

4. Ole kotona, kun asentajat saapuvat.

HYVÄ IKKUNA JA OVI VOIDAAN PILATA 
HUONOLLA ASENNUKSELLA
Jotta ikkunat ja ovet toimivat oikein ja pitkään, tulee ne asentaa oikein. Ammat-
tilaisen asentamat ikkunat ja ovet ovat tiiviitä ja säilyttävät oikean toimivuutensa. 
Asennukseen liittyy moni asioita, jotka ovat ammattilaiselle arkipäivää, mutta 
amatöörille tuntemattomia.

ASENNUS KRUUNAA REMONTIN 
Huolellinen asennus varmistaa ikkunan ja oven toimi-
vuuden. Niin oven kuin ikkunankin karmi on asen-
nettava lujasti ja suoraan. Eristämisessä on oltava 
huolellinen. Ovi ja ikkuna viimeistellään sisäpuolelta 
peitelistoilla ja ulkopuolelta peltilistoin tai laudoilla. 
Huolellinen viimeistely vaatii osaamista ja oikeat 
työkalut.

HUOLELLINEN SUUNNITTELU
Asennus suunnitellaan aina huolellisesti. Se sisältää 
mm. turvallisuussuunnitelman, asennuksen etene-
misjärjestyksen ja -aikataulun. Ikkunoiden ja ovien 
kuljettaminen oikeisiin paikkoihin suunnitellaan myös 
tarkasti, jotta työ sujuisi jouhevasti haitaten mahdol-
lisimman vähän talon normaalia elämää. On myös 
tärkeää, että kaikki tietävät, miten asennus etenee.

TURVALLINEN REMONTTI
Turvallisuus huomioidaan kaikissa remontin vaiheissa. 
Suunnitteluvaiheessa huomioidaan jo etukäteen mahdol-
liset turvallisuusriskit. Asentajat käyttävät aina vaadittavia 
turvalaitteita ja varusteita. Asentajat ovat tottuneet työs-
kentelemään vieraiden kodeissa ja osaavat kunnioittaa 
asuntoa ja asukkaita.

SIISTIÄ TYÖTÄ
Siisteys ja huolellisuus ovat ikkunaremontin onnistumi-
sen kannalta tärkeitä. Vanhat ikkunat ja ovet irrotetaan 
varovasti seinärakenteita vaurioittamatta. Asennusaukko 
puhdistetaan huolellisesti ennen uuden ikkunan asen-
nusta. Eristämisessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
että eristettä on riittävästi ja se on asennettu tiiviisti. 
Ikkunat ja ovet viimeistellään sisä- ja ulkopuolelta listoin ja 
pellityksin. Lopuksi ikkunaremontista aiheutuneet roskat 
siivotaan.

KOULUTETUT JA KOKENEET ASENTAJAT
Pihla-tuotteiden jälleenmyyjien asentajat on koulutettu 
Pihlan omassa koulutuskeskuksessa Jyväskylässä. Siksi 
voimmekin luottaa siihen, että kaikki asennukset tehdään 
yhtä laadukkaasti kautta maan. Asentajien ammattitaitoa 
ylläpidetään säännöllisellä koulutuksella. Asentajamme 
ovat luotettavia ja ystävällisiä ammattilaisia, jotka aidosti 
haluavat tehdä parhaansa asikkaiden hyväksi.

IKKUNA- JA OVIREMONTTI ONNISTUU 
MYÖS TALVELLA
Ikkunan vaihtaminen on nopea toimenpide: yhden ikku-
nan vaihtamiseen kuluu aikaa vain reilun tuulettamisen 
verran. Asennus tehdään siten, ettei koti kylmene ikkuna-
remontin takia edes talvella. Ikkunaremontin toteuttami-
nen on siis mahdollista talvellakin. Ainoastaan kaikista 
kylmimmät paukkupakkaset saattavat estää asentamisen.



PIHLAN KANSSA ONNISTUT VARMASTI
Meillä Pihlalla on yli 20 vuoden kokemus suomalaisten kotien ikkuna- ja 
oviremonteista. Me tiedämme, miten valmistaa Suomen vaativiin olosuhteisiin 
soveltuvat ikkunat ja ovet. Tiedämme myös, miten vanhat ikkunat ja ovet 
vaihdetaan uusiin niin, että ne toimivat oikein ja kestävät vuosikymmeniä. 
Pihlan ikkunat ja ulko-ovet valmistetaan Suomessa.

Huolella valitsemamme ja kouluttamamme 
jälleenmyyjät toteuttavat omakotitalojen 
ikkuna- ja oviremontit satojen vuosittaisten 
ikkunaremonttien varmuudella. He palvelevat 
sinua kaikissa ikkuna- ja oviremonttiasioissa 
kautta maan.

HELPPOA JA VAIVATONTA
Pihlan ikkuna- ja oviremontti on sinulle 
helppo ja vaivaton. Ammattilaisen 
tekemänä se etenee turvallisesti,  
siististi ja sovitussa aikataulussa  
– siitä tulee Varmasti Hyvä.

JATKUVA ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAUS 
AUTTAA MEITÄ KEHITTYMÄÄN
Mittaamme jatkuvasti asiakkaidemme kokemusta tuotteistamme ja palveluis-
tamme eri vaiheissa remonttia. Pyrimme lähettämään sinulle tekstiviestikyselyn 
asioituasi jälleenmyyjämme kanssa, vastaanotettuasi toimituksen ja pari 
kuukautta toimituksesta. Käsittelemme palautteet päivittäin. Näin varmistamme 
mahdollisuutemme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja ketterästi.

ASIAKASTARINA: IKKUNAREMONTTI 
SAI VAIMON HYMYILEMÄÄN
Jyväskyläläisten Ahosten kodin alkuperäiset ikkunat 
olivat tulleet tiensä päähän. 80-luvulla rakennettuun 
taloon haluttiin ennen kaikkea asumismukavuutta ja 
ikkunoiden pesuun liittyvää vaivattomuutta. Tavoite 
saavutettiin asentamalla Pihla Termo -energiaikkunat – 
keskellä helmikuun paukkupakkasia. Ahoset päättivät 
13 avattavan ikkunan lisäksi vaihtaa myös talon ulko-
oven, jolloin koko julkisivu sai talon arvon kehittymi-
seen vaikuttavan päivityksen.

Löydät lisää asiakastarinoita osoitteesta www.pihla.fi.

Asentajalle täytyy antaa 
hyvät pisteet. Urakka eteni 
ajallaan ja juuri niin kuin oli 
sovittu. Parasta oli kuitenkin 
nähdä vaimon hymy remon-
tin jälkeen. Olemme tyyty-
väisiä ja voimme suositella 
Pihlaa vastaaviin kohteisiin.

Antero Ahonen,  
Jyväskylä



: Remontin jälkeen talo sai ryhdikkäämmän ilmeen.

Etsi lähin  
jälleenmyyjäsi:

www.pihla.fi



http://www.pihla.fi
http://www.pihla.fi


Etsi lähin jälleenmyyjäsi   www.pihla.fi
Soita myyntipalveluumme   0800 550 880
Tilaa verkkokaupastamme   www.pihla.fi/verkkokauppa

Pihla myyntipalvelu, p. 0800 550 880 
Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä

www.pihla.fi

 

PYYDÄ TARJOUS 
IKKUNA- JA OVIREMONTISTA!

 
 

PIHLALTA IKKUNA- JA  
OVIREMONTTI HELPOSTI
Me pihlalaiset haluamme varmistaa, 
että sinun on mahdollisimman huole-
tonta ja helppoa ostaa ikkunoitamme 
ja oviamme sieltä mistä haluat ja 
milloin tahansa. Niinpä löydät laaduk-
kaat Pihla-tuotteet valtakunnallisesti 
jälleenmyyjiltämme ja hyvin varustel-
luista rautakaupoista. Helpoiten sovit 
tapaamisen lähimmän jälleenmyyjän 
kanssa soittamalla Pihlan myyntipal-
veluun. Verkkokauppamme palvelee 
sinua ympäri vuorokauden.

http://www.pihla.fi
http://www.pihla.fi/verkkokauppa
http://www.pihla.fi
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