
SAUNA.
Rakenteet ja valmisRatkaisut.

Ideoi, inspiroidu, rakenna.  
Sauna on kotisi lämmin sydän.
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voit käyttää sisäverhouslautoja mainiosti myös kosteiden 
tilojen katoissa ja seinissä kunhan muistat huolehtia kunnon 
tuuletuksesta. verhouksen taakse on jätettävä noin 20 
mm tuulettuva ilmarako. varmista tuotteen soveltuvuus 
käyttötarkoitukseesi aina myyjältä.

saunaan sopivien puumateriaalien väriskaala on laaja. 
saatavillasi on sävyjä valkoisesta mustaan. erilaisilla pintakä-
sittelyaineilla voit lisäksi viimeistellä saunastasi visuaalisesti 
yksilöllisen tilan.

saunamateriaalien pintakäsittely ei ole välttämätön, mutta 
helpottaa seinien ja lauteiden puhtaanapitoa. seinäpaneeleille 
ja lauteille on kummallekin omat suojakäsittelyaineensa. 
saatavillasi on tuotteita myös valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Pssst!
Ota onkeesi oheiset vinkit  
ja onnistut kerralla.

1.

2.

3.

Suomalainen saunakokemus syntyy 
kiukaan pehmeästä sihinästä, puun 
lämpöisestä tuoksusta ja hetken 
kiireettömyydestä. Sauna on paikka, 
jossa sinulla on lupa keskittyä lempeäksi 
toviksi vain rentoutumiseen.

saunoja on yhtä monenlaisia kuin niiden käyttäjiäkin. 
toiset pitävät perinteistä, vaaleasta puusta ja käytännöl-
lisistä lauderatkaisuista. toisille moderni muotoilu, sävyt 
ja materiaalit ovat asioita, jotka tuovat arkeen pientä 
luksuksen tuntua. suunnittelitpa rakentavasi saunan isolle 
perheelle tai ihan vaan itsellesi, mökkirantaan tai kerros-
talokaksioon, löydät Puukeskuksesta kaiken mitä raken-
nusprojektissasi tarvitset. tutustu tähän ideakuvastoon, 
inspiroidu ja ryhdy rakentamaan.

Sauna on kotisi lämmin sydän.

kuvan saunassa materiaaleina  
haapa ja lämpökäsitelty haapa.

kuvan saunassa seinämateriaalina tuija, 
lauteet lämpökäsiteltyä haapaa.

kuvan saunassa seinämateriaalina 
tuija, lauteet lämpökäsiteltyä 
radiatamäntyä.

kansikuva: uPm sisustuspaneeli 
stH 18 x 120, sävy smoke.
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LAUteet jA PANeeLit. eRiKOiSRAtKAiSUt.

Haapa 
Haapaa on saatavilla harmaan valkoisesta 
vaaleanruskeaan, myös lauteen käyttöikää 
lisäävällä lämpökäsittelyllä.

Tervaleppä
tervaleppä sävyttää saunaasi punertavan 
vaaleasta punaruskeaan. 

Mänty
mänty on perinteinen saunan rakennusmateriaali, 
jonka pintapuu on väriltään vaaleaa ja sydänpuu 
punaruskeaa. saatavana myös lämpökäsiteltynä.

Apassi
apassi on vaihtoehto vaaleasävyisen saunan 
sisustukseen. 

Kuusi
Perinteinen kuusi on väriltään vaalea saunan 
pintamateriaali. saatavana pintakäsiteltynä tai 
terveoksaisena.

Puu on perinteitä henkivä rakennusmateriaali, joka 
hellii saunojan aisteja monella tavalla – sen tuoksu, 
ulkonäkö ja pinnantuntu tekevät saunomisesta 
nautinnollista. Puu on pintamateriaalina miellyttävä, 
sillä se varaa ja johtaa heikosti lämpöä. Se sietää 
ominaisuuksiltaan myös hyvin kuumuutta ja 
kosteutta, sekä vaikuttaa positiivisesti saunatilan 
kosteuden tasaamiseen.

lauteet ja paneelit
saunan sisäpintojen yleisimpiä sisustusmateriaaleja ovat kuusi, 
haapa ja leppä, joita voidaan käyttää sekä panelointiin että 
laudemateriaalina. ulkomaisista puulajeista tuija on yleisesti 
käytetty materiaali.

sisäverhouspaneelien valikoimassa on valittavanasi niin ikään 
useita eri materiaali- ja sävyvaihtoehtoja. Haapaa, tervaleppää, 
mäntyä, tuijaa ja kuusta on saatavana useissa eri mitoissa. 
mänty on saatavillasi myös lämpökäsiteltynä.

tutustu 
tarkempiin 

tuotetietoihin 
tämän kuvaston 

sivulla 11.

kiinnitä erityistä huomiota 
kappaleiden päätyjen käsittelyyn, 
sillä kappaleen päästä kosteus 
imeytyy puuhun erityisen 
helposti. 

Puu on kaakelia hygieenisempi 
laudemateriaali. mikrobit kuole-
vat puun pinnalta 50–60 celsius- 
asteessa, kun vastaavasti kaa-
kelin pinta ei koskaan lämpene 
pinnaltaan yli 40 celciusasteen. 
kaakelilauteet eivät myöskään 
saunomisen jälkeen kuivu kuten 
puulauteet. 

Pssst!

4.

5.

Tuija 
eläväpintaisen ja lahonkestävyydeltään 
erinomaisen tuijan pinnalla elävät 
vaalean- ja tummanruskean eri sävyt.

kuvan seinässä käytetty  
uPm laine ja uPm tasa -paneelia.

kuvan saunassa materiaalina 
lämpökäsitelty mänty.

sisustuspaneelit
uudenlaista näyttävyyttä ja yksilöllistä ilmettä kotikylpylääsi 
saat sisustuspaneeleilla. normaalisti esimerkiksi olohuoneiden 
sisustuksessa käytetyt sormi- ja helmipaneelit ovat erinomainen 
vaihtoehto luomaan mielenkiintoista pintaa myös kosteisiin tiloi-
hin. erikoismateriaalin soveltuvuus käyttötarkoitukseesi kannattaa 
kuitenkin varmistaa aina myyjältä.

uPm tasauPm viiste uPm laine

sormipaneeli Helmipaneeli
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OVet.

Valitse ovi saunasi ja kylpy- 
huoneesi tyyliin sopivaksi
kokolasinen saunanovi päästää valon 
siivilöitymään kauniisti lävitseen. Pieneen saunaan 
se tuo mukavasti lisää näköalaa ja tilantuntua. 
Ovesi visuaalista vaikuttavuutta voit voimistaa 
valitsemalla siihen saunasi pintamateriaaleihin 
sopivan sävytyksen. lasiovimallistostamme 
löytyy värivaihtoehtoina sekä saunan- että 
kosteantilan oviksi kirkkaan lisäksi mm. pronssi 
ja savunharmaa. mielenkiintoisia yksityiskohtia 
oveen tuovat halutessasi silkkipainettu kuviointi, 
erilaiset vedinmallit ja karmimateriaalit. tutustu 
esimerkiksi jeld-Wenin Horizon- ja Pisara-malleihin 
sekä matti-Oven arki spa:han.

Puukeskuksesta 

saat laajan 

varastovalikoiman 

lisäksi tilauksesta  

kaikki tavaran-

toimittajiemme 

ovimallit.

Sulje suloiset löylyt kauniin saunanoven 
taakse. Ovivalikoimassamme on useita 
tyylikkäitä vaihtoehtoja, joista mieleisesi 
valitsemalla saat saunaasi joko 
yksityisyyttä tai lisää avaruuden tuntua.

Paitsi että lasinen saunanovi on näyttävä ja 
tyylikäs ratkaisu, se on myös käytännöllinen 
sillä se kestää erinomaisesti vettä, kosteutta 
ja lämpötilan vaihteluita.

Ota oviostoksille mukaan oviaukkosi tarkat 
mitat. varmuuden vuoksi on hyvä, että otat 
mitat useammasta kohdasta oviaukkoa.

Ovi- ja karmimitta ilmoitetaan moduulimittana, 
jossa yksi moduuli (1 m) on 100 mm. esimerkiksi 
910 x 2100 mm -asennusaukkoon tarvitset  
9 x 19 m saunanoven, jonka karmin ulkomitta on 
890 x 1890 mm. lattian ja lasioven alareunan 
väliin jätetään noin 200 mm tuuletusrako.

Ovea tilatessa on tärkeää tietää haluttu 
kätisyys. valitse kätisyys niin, että ovesta 
on helppo kulkea ja että ovi aukeaa 
kunnolla. kätisyys määräytyy oven 
avautumissuunnan perusteella.

Puhdista lika ja tahrat lasiovesta 
tavallisella saniteettitilojen 
puhdistusaineella tai astianpesuaineella 
runsaasti vettä käyttäen. kalkkitahroilta 
välttyäksesi kuivaa ovi huuhtelun jälkeen 
huolellisesti lastalla.

lasiovi on karkaistua turvalasia, joka kestää 
karmiin asennettuna suuria kuormia ja kovia 
potkuja lasin tason suuntaisesti. asentaessasi 
lasiovea pidä huolta, että lasin reuna ei 
kosketa kovaan lattia- tai seinäpintaan. lasia 
ei saa koskaan työntää reunan varassa tai 
kääntää kulmiensa ympäri. Reunat ovat lasin 
arin kohta. jos lasiin kohdistuu terävä isku, 
se särkyy pieniksi muruiksi. jos lasin reunaan 
tulee särö, lasia ei saa käyttää, sillä lasin 
rikkoutumisriski on ilmeinen asennuksen 
aikana ja sen jälkeen.

Pssst!

6.

7.
8.

9. 11.

10.



Puukeskus, Saunarakentamisen ideakuvasto8 Puukeskus, Saunarakentamisen ideakuvasto 9

LAUDe-eLeMeNtit jA LiStAt. RAKeNNUStARViKKeet.
kaikkea rakentamiseen
Puupohjaisten rakennusmateriaalien lisäksi saat Puukeskuksesta 
myös kaiken muun saunaprojektissa tarvitsemasi. esimerkiksi 
saunan ja kosteiden tilojen eristämiseen erinomaisesti soveltuva 
sPu sauna-satu löytyy valikoimistamme. Helposti työstettävä ja 
kiinnitettävä sauna-satu soveltuu yhtä hyvin käytettäväksi kivi- 
kuin puurakenteidenkin yhteydessä, sillä sen kuumuuden-  
ja kosteudenkesto on ensiluokkainen. sauna-satu myös suojaa 
rakenteita tehokkaasti, sillä se ei vety, kutistu, lahoa tai homehdu.

kysy meiltä lisää myös muista saunan ja kosteiden tilojen  
eristeratkaisuista, puumateriaalien pintakäsittelytuotteista sekä 
laadukkaista rakennustarvikkeista.

Koko kalusto kätevinä valmisrakenteina
valikoimistamme löydät ylä- ja alalauteet sekä kulmapalat. lisäksi 
joistakin malleista saat meiltä myös saunajakkarat ja lauderitilät  
eli tärkeimmät saunasi kalustamiseen tarvittavat tuotteet. valmis-
rakenteiden materiaalit ovat tervaleppä ja lämpö käsitelty haapa.

Viimeistele kauniiksi
monen mielestä rakennusprojekti on valmis vasta kun tilan listoitus on tehty. 
tämä onkin totta, sillä kauniit, saunasi pintaverhoiluun sopivat listat antavat sille 
viimeistellyn ja huolitellun ilmeen. miksi et siis rakentaisi saunastasi silmäähive-
levää kokonaisuutta, jokaista kulmaa ja nurkkaa myöden? listavalikoimastamme 
löytyy peitelistoja, varjolistoja, nurkkalistoja ja kattolistoja. 

Kaikkea ei aina tarvitse rakentaa itse 
alusta asti. Valitsemalla saunaasi 
valmiselementtirakenteet nopeutat 
projektisi valmistumista ja varmistat 
sen, että pääset pian nauttimaan uuden 
saunasi löylyistä.

kuvan saunassa 
materiaalina tervaleppä.

Älä käytä klooripohjaisia 
aineita saunasi puhdistukseen. 
Hyvä puhdistusainevaihtoehto 
on esimerkiksi perinteinen 
mäntysuopa.

lauteiden ja seinien pesuun voi 
käyttää pehmeää harjaa. kovan 
harjan käyttö ei ole suositelta-
vaa, sillä se saattaa tehdä puun 
pinnasta karhean.

Pssst!

12.

13.

FiX-ASeNNUSPALVeLU

Ole fixu.  
ja anna meidän 
hoitaa homma.
mikäli rakentaminen ei ole suurin intohimosi 
tai yksinkertaisesti vain haluat selvitä sauna-
projektistasi vaivattomammin, ota hyödyk-
sesi Puukeskuksen Fix-asennuspalvelu. me 
hoidamme homman puolestasi ja sinä pääset 
pian nauttimaan uuden saunasi löylyistä. 

lue lisää: www.puukeskus.fi/palvelut

kuvan saunassa 
materiaalina haapa.
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tUOtetieDOt.

tuotenro tuotenimi mitat
Sileähöylätty laudelauta, haapa
071212 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 1800 mm
071213 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2100 mm
071214 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2400 mm
071215 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2700 mm
071216 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 3000 mm
Sileähöylätty laudelauta, lämpökäsitelty haapa
071875 Höylätavara sHP 4 kpl/pkt 28 x 90 x 1800 mm
071876 Höylätavara sHP 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2100 mm
071877 Höylätavara sHP 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2400 mm
071878 Höylätavara sHP 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2700 mm
071879 Höylätavara sHP 4 kpl/pkt 28 x 90 x 3000 mm
Sileähöylätty laudelauta, tuija
077609 Höylätavara sHP 3 kpl/pkt 26 x 140 mm
077950 tuija höylätty etulauta, 2 kpl/pkt 34 x 140 mm
Sileähöylätty laudelauta, tervaleppä
071217 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 1800 mm
071218 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2100 mm
071219 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2400 mm
071220 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 2700 mm
071221 Höylätavara sHP a 4 kpl/pkt 28 x 90 x 3000 mm
Sileähöylätty laudelauta, lämpökäsitelty mänty
071225 Höylätavara sHP 26 x 92 x 2100 mm
071226 Höylätavara sHP 26 x 92 x 3000 mm
Sileähöylätty laudelauta, abachi
016519 Höylätavara sHP 28 x 95 mm
Sileähöylätty laudelauta, kuusi

sHP 28 x 95 mm
107404 Pintakäsitelty smoke,  

sHP terveoksainen, 4 kpl / folio
28 x 95 x 2400 mm

107392 sHP terveoksainen, 4 kpl / folio  28 x 145 x 2400 mm

tuotenro tuotenimi mitat
Sileähöylätty laudelauta, haapa
080834 Peitelista lämpökäsitelty haapa 12 x 42 x 2100 / 2400 mm
080833 Peitelista haapa 12 x 42 x 2100 / 2400 mm
080835 varjolista haapa 15 x 18 x 2100 / 2400 mm
080836 varjolista lämpökäsitelty haapa 15 x 18 x 2100 / 2400 mm
080837 nurkkalista haapa  25 x 25 x 2100 / 2400 mm
080838 nurkkalista lämpökäsitelty haapa 25 x 25 x 2100 / 2400 mm
074173 Peitelista tervaleppä 12 x 42 x 2100 / 2400 mm
077610 Peitelista puuvalmis, 10 kpl / pkt 12 x 42 x 2400 mm
077611 varjolista puuvalmis, 10 kpl / pkt 16 x 18 x 2400 mm
077612 nurkkalista puuvalmis, 10 kpl / pkt 27 x 27 x 2400 mm
070169 neljäsosapyöreä reunalauta  

lämpökäsitelty haapa
26 x 65 mm

107396 nurkkalista, pintakäsitelty smoke 15 x 26 x 3600 mm
107398 nurkkalista puuvalmis 15 x 26 x 3600 mm
107399 varjolista, pintakäsitelty smoke 15 x 18 x 3600 mm
107401 Peitelista, pintakäsitelty smoke 12 x 42 x 3600 mm
074172 varjolista tervaleppä, 4 kpl / pkt 15 x 18 x 2100 / 2400 mm
074171 nurkkalista tervaleppä, 4 kpl / pkt 25 x 25 x 2100 / 2400 mm
070760 kattolista tervaleppä 14 x 30 mm
070168 neljäsosapyöreä reunalauta oksaton leppä 26 x 65 mm

tuotenro tuotenimi mitat
Laude-elementit
081956 Ylälaude tervaleppä 600 x 2100 mm
081955 alalaude tervaleppä 400 x 2100 mm
081957 kulmalaude tervaleppä 600 x 600 mm
107145 kulmapala tervaleppä 38 x 140 mm
101855 saunajakkara tervaleppä 290 x 400 mm
101854 alalaude lämpökäsitelty haapa 400 x 2100 mm
101852 Ylälaude lämpökäsitelty haapa 600 x 2100 mm
101853 kulmalaude lämpökäsitelty haapa 600 x 600 mm
081086 lauderitilä tervaleppä 300 x 2100 mm
101856 saunajakkara lämpökäs haapa 290 x 400 mm

tuotenro tuotenimi mitat
062610 sPu sauna-satu -(polyuretaani)eristelevy 30 x 600 x 1200 mm
007792 alumiinieristyspaperi 1,25 x 24 m, 30 m2 / rll
103894 tesa -alumiiniteippi 50 mm / 50 m
062912 Parafiiniöljy

supi laudesuoja
supi saunasuoja
kiinnikkeet

tuotenro tuotenimi mitat
Kokolasinen saunaovi

Puuvalmis tervaleppäkarmi ja pyöreä 
tervaleppävedin

9 x 19, kirkas

Puuvalmis mänty- tai tervaleppäkarmi ja 
pyöreä nuppivedin

7–9 x 19, pronssi

Puuvalmis mänty- tai tervaleppäkarmi ja 
pyöreä nuppivedin

7–9 x 19, harmaa

Saunaovi SL3
Boda 4238-rullalukko 7–8 x 19, pronssilasi

Saunaovi SO
Boda 4238-rullalukko 7–8 x 19/21, puuvalmis

Saunaovi Vertico
karmi tervaleppää, pyöreä tervaleppävedin 9 x 19, kokolasinen,harmaa

Saunaovi Pisara
karmi tervaleppää, pyöreä tervaleppävedin 9 x 19, kokolasinen, harmaa

Saunaovi Horizon
karmi tervaleppää, pyöreä tervaleppävedin 9 x 19, kokolasinen, kirkas lasi, 

kuviot valkoiset
Lasiovi Vertico Plus

kuvio savunharmaa lasi, pinnassa harmaa 
silkkipainatus, valkoinen roiskevettä kestävä 
tiivistetty karmi kulkuaukkosaranoilla

9 x 21, kokolasinen

Lasiovi Pisara Plus
kuvio savunharmaa lasi, pinnassa harmaa 
silkkipainatus, valkoinen roiskevettä kestävä 
tiivistetty karmi kulkuaukkosaranoilla

9 x 21, kokolasinen

Lasiovi Horizon Plus
kuvio kirkas lasi, pinnassa valkoinen 
silkkipainatus, valkoinen roiskevettä kestävä 
tiivistetty karmi kulkuaukkosaranoilla

9 x 21, kokolasinen

Lasiovi Matta Plus
Pinnassa valkoinen silkkipainatus, valkoinen 
roiskevettä kestävä tiivistetty karmi 
kulkuaukkosaranoilla

9 x 21, kokolasinen

tuotenro tuotenimi mitat
Sisäverhouspaneelit, haapa
071738 stP oksaton 6 kpl / pkt 15 x 90 x 1800 mm
071739 stP oksaton 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2100 mm
071740 stP oksaton 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2400 mm
071741 stP oksaton 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2700 mm
071742 stP oksaton 6 kpl / pkt 15 x 90 x 3000 mm
071870 stP lämpökäsitelty 6 kpl / pkt 15 x 90 x 1800 mm
071871 stP lämpökäsitelty 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2100 mm
071872 stP lämpökäsitelty 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2400 mm
071873 stP lämpökäsitelty 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2700 mm
071874 stP lämpökäsitelty 6 kpl / pkt 15 x 90 x 3000 mm
Sisäverhouspaneelit, tervaleppä
071200 stP a 6 kpl / pkt 15 x 90 x 1800 mm
071201 stP a 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2100 mm
071202 stP a 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2400 mm
071203 stP a 6 kpl / pkt 15 x 90 x 2700 mm
071204 stP a 6 kpl / pkt 15 x 90 x 3000 mm
074383 sormipaneli 15 x 82 mm

tuppeen sahattu tervaleppäpaneeli 22 x 120–250 mm

tuotenro tuotenimi mitat

Sivut 4–5, laudelaudat

Sivut 8, listat

Sivut 8, laude-elementit

Sivut 9, rakennustarvikkeet

Sivut 6–7, ovet

Sivut 4–5, sisäverhouspaneelit

Sivut 4–5, sisäverhouspaneelit

Oheen olemme koonneet sinulle tarkempia 
tuotetietoja tässä kuvastossa esitellyistä ideoista. 
Ota tiedot talteen ja poikkea lähimpään 
Puukeskukseesi. Kerromme mielellämme lisää ja 
autamme sinua rakentamaan itsellesi saunan, 
joka tuo kotiisi lisää lämpöä ja viihtyvyyttä.

asenna eristysmateriaalit siten, 
ettei eristeen ja koolauksen väliin 
jää rakoja. eristemateriaalin 
paksuus voi koolauksen 
paksuudesta riippuen olla joko 
50 mm, 70 mm tai 100 mm.

aloita saunan alumiinipaperointi 
katosta, käännä paperi katosta 
alaspäin ja limitä seinäpaperi 
sen päälle. limityksen on oltava 
vähintään 150 mm. jätä saumat 
suorille seinille, jotta ne on lopuksi 
helppo teipata alumiiniteipillä.

Pssst!

14.

15.

Sisäverhouspaneelit, lämpökäsitelty mänty
068051 stP 15 x 92 mm 
105959 stP, samettipaneeli 15 x 92 mm
Sisäverhouspaneelit, mänty
068737 sormipaneeli em 15 x 95 mm
053242 stv vm       15 x 95 mm             
054392 Helmi vm 15 x 95 mm
076656 uPm laine puuvalmis, 4 kpl / pkt 19 x 90 x 3600 mm
076654 uPm tasa puuvalmis, 4 kpl / pkt 11 x 90 x 3600 mm
076658 uPm viiste puuvalmis, 4 kpl / pkt 19 x 90 x 3600 mm
Sisäverhouspaneelit, tuija
077607 stP 4 kpl / pkt 15 x 140 mm
077606 stP 15 x 90 mm
Sisäverhouspaneelit, kuusi

stP/stv, tk 14 x 95 mm
077161 saunasuojattu stP; tk 14 x 95 x 2250 mm
077162 saunasuojattu stP; tk 14 x 95 x 2250 mm 
107395 Pintakäsitelty smoke, stH vk 18 x 120 mm
071206 stv vk foliossa 15 x 95 mm
071205 stP vk foliossa 15 x 95 mm
060203 stv vk foliossa 18 x 95 mm
107393 stH vk 18 x 120 mm

kuvan saunassa materiaaleina haapa  
ja lämpökäsitelty haapa.
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Puh. 020 55 66121

rOvaniEMi
Hallitie 6 
Puh. 020 55 66108

SavOnlinna
saharannantie 17 
Puh. 020 55 66118

SEinäjOki
Rengastie 12 
Puh. 020 55 66106

taMPErE
Pyhäojankulma 3 
Puh. 020 55 66110

tOrniO
virkamaankatu 3 
Puh. 020 55 66119

turku
vähäheikkiläntie 64 
Puh. 020 55 66105

vaaSa
myllärinkatu 19 
Puh. 020 55 66116

vantaa
tiilipojanlenkki 7 
Puh. 020 55 66135
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Oulu

kajaani

vaasa

espoo

vantaa kouvola

lahti
lappeenranta

mikkeli
savonlinna

joensuu

kuopio

jyväskylä

tampere
Pori

seinäjoki

turku lohja Helsinki

kokkola

tornio

Rovaniemi

22 
myymälää!

valmiina 
palvelemaan.

valtakunnallisiin yritysnumeroihin soitettujen puheluiden hinnat: matkapuhelimesta 8,28 snt / puhelu + 17 snt / min. lankaliittymästä 8,28 snt / puhelu + 7 snt / min.


