HONKA
RAKENTAMISPALVELU™

”Hirsikehikon pystyttäminen on rakentamisen tärkein ja kriittisin vaihe, jossa ei saa hätäillä. Kiireestä tai huolimattomuudesta
johtuvat virheet vaikuttavat ratkaisevasti mm. kosteusturvallisuuteen ja tiiveyteen. Näillä on pitkänajan suora vaikutus talon
terveellisyyteen, asumisviihtyvyyteen ja jopa lompakkoon. Siksi
on tärkeää valita hirsirakentamisen ammattilaiset huolellisesti.”
- Jyri Välilä
Rakentamispalvelujen päällikkö, Honkarakenne
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TEE RAKENNUSPROJEKTISI
TOTEUTTAMINEN
HELPOKSI
Honka Rakentamispalvelu™ on luotettava ja huoleton
tapa rakennuttaa oma hirsitalo. Hirsirakentamiseen
erikoistuneiden ammattilaisten toteuttama hirsiomakotitalo tai vapaa-ajan asunto on alusta loppuun
Honka-laatutuote, johon olet varmasti tyytyväinen –
vielä vuosienkin päästä.
Hongan kouluttamat hirsitaloammattilaiset ovat kokeneita ja tuntevat
tehokkaimmat ja turvallisimmat työskentelytavat. Vuosikymmenien
kokemus sadoista eri puolilla Suomea toteutetuista hirsirakenteisista
taloista ja mökeistä takaa, että rakennushankkeesi on parhaissa käsissä.
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RAKENNUTA KOTISI
VALMIIKSI LUOTETTAVASTI
JA VAIVATTOMASTI
Honka RakentamispalveluTM tarjoaa useita eri palveluvaihtoehtoja asiantuntija-avusta rungon
pystytykseen ja aina talon rakentamiseen ulkoapäin valmiiksi. Alla olevan vertailutaulukon avulla
tutustut helposti eri palvelukokonaisuuksien sisältöihin, ja valitset juuri omaan tarpeeseesi sopivimman palvelukokonaisuuden.
Honka RakentamispalveluTM sisältää kolme erilaajuista palvelukokonaisuutta: S, M ja L – valitse sinulle
sopivin tästä:

S

M

L

Hirsirungon asentaminen
(sisältää tarvittaessa nosturiauton ja telineet)

x

x

x

Pystyrunkorakenteiden asentaminen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ulkoverhouslaudoituksen, ilmarakoriman ja tuulensuojalevyn
asentaminen
Vesikaton kantavien rakenteiden asentaminen

x

Vesikaton asentaminen
Ikkunoiden ja ulko-ovien asentaminen

x

Kuistin ja parvekkeen rakenteiden asentaminen (pl. ulkoportaat)

x

1 vuosihuoltokäynti 1,5 vuoden kuluttua siitä, kun rakennus on
luovutettu osaltamme tilaajalle.
Valmiusaste noin

30 %

Asennuksemme ei sisällä mm.:
• Mahdollisia pintakäsittely-, muuraus- tai pellitystöitä materiaaleineen tai niiden aputöitä (mm. pellitysuran asentamista)
• LVIS-aputöitä tai sisäpuolen asennuksia
• Mahdollisten alapuolisten laudoitusten asennuksia (räystäät, kuistit)
• Mahdollisten vesikaton läpivientien tekemistä
• Ikkunoiden ja ulko-ovien tilkitsemistä
• Terassin tai kuistin ulkoportaiden tekoa tai kaiteen asentamista
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x

x

35 %

40 %

KYSY
HONKAMYYJÄLTÄSI
MYÖS LAAJEMPAA

SISUSTA VAPAASTI
-RAKENTAMISPALVELUA!
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Hirsitalo on turvallinen koti joka tehdään kestämään
elämää. Oikein suunniteltu ja ammattilaisten rakentama
Honka-hirsikoti säilyttää arvonsa, ja tuottaa sinulle ja
läheisillesi elämisen laatua vuosikymmeniksi eteenpäin.
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HONKA HUOLTOPALVELU™
VARMISTA HIRSIMÖKKISI KORKEA LAATU
KUSTANNUSTEHOKKAASTI
Honka HuoltopalveluTM on hirsitaloammattilaisen mökillesi tekemä vuosihuoltotarkastus, jonka
yhteydessä toteutetaan hirsirakennukselle tyypilliset tarkastukset ja säädöt. Sen avulla varmistat,
että mökkisi huolletaan asianmukaisesti korkean laadun ja pitkäikäisyyden takaamiseksi.

Kaikki tämä sisältyy Honka HuoltopalveluunTM:
yy Pulttien tarkastaminen ja tarvittavat säädöt
yy Tolppien pituuden tarkastaminen ja tarvittavat säädöt
yy Liukurautojen toimivuuden tarkastaminen
yy Vesikaton toimivuuden tarkastaminen
yy Kierrejalkojen toimivuuden tarkastaminen
yy Hirsikehikon kunnon tarkastaminen
yy Ikkunoiden ja ovien toimivuuden tarkastaminen ja tarvittavat säädöt
Honka HuoltopalveluTM on osa M-, L- ja XL – Sisusta vapaasti -palvelukokonaisuuksia, jotka
kattavat 3 vuoden asennustakuun. Sen aikana teemme kaksi vuosihuoltokäyntiä. Ensimmäinen
huoltokäynti toteutetaan 18 kuukauden kuluttua hirsimökin rakentamisesta.

Kysy lisää HuoltopalvelustaTM Honka-myyjältäsi.
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facebook.com/honkarakenne

Honkarakenne

youtube.com/user/Honkarakenne

@honkarakenne

pinterest.com/honkarakenne

