
TULISIJAT
Pohjanmaa

PÖNTTÖUUNI
Klassikko luo tunnelmaa kotiin. 



TULISIJOJEN JA HORMISANEERAUKSEN  
AMMATTILAINEN

Ammattilaisen tekemä ja laadukkailla materiaaleilla toteutettu
tulisija kestää aikaa sekä katseita ja on lyömätön lämmitysominaisuuksiltaan. 

Yrityksessämme on suunniteltu, valmistettu ja asennettu tulisijoja jo toista 
kymmentä vuotta. Meillä onkin vahva näkemys siitä, mitä hyvä ja 

luotettava palvelu on ja miten sen tulee sujua.  

Valmistamme pönttöuunit omalla tehtaallamme Kauhavalla. 
Voit tilata pönttöuunin joko valmiiksi asennettuna tai tarvikepakettina. 

Korjaamme hormit ja vanhat, käyttökiellossa olevat tiilipiiput.  
Tiilipiiput korjaamme liukuvaluperiaatteella käyttämällä 

CE-merkittyä Hormex ceramic-materiaalia. Lisäksi  
toimitamme laadukkaat hormisaaneeraustuotteet, 

eristetyt teräspiiput, valmiit saunapiiput 
ja muut oheistuotteet. 

Käytämme tuotannossamme vain 
CE-merkittyjä, testattuja, kuumuudenkestäviä 

tuotteita ja yhteistyökumppaneinamme 
alan parhaita ammattilaisia.
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Pönttöuuni on perinteinen, varaava tulisija joka on 
lämmittänyt suomalaisia koteja pohjolan kylmissä 
oloissa jo viime vuosisadan vaihteesta lähtien.  Erin-
omaiset lämmitysominaisuudet ja pelkistetyn tyyli-
käs muotoilu tekevät tästä kodin tunnelmanluojasta 
klassikon. Pönttöuuni sopii sekä arvokoteihin, maa-
laishenkiseen miljööseen että moderniin kotiin. Tu-
lisijat Pohjanmaa valmistaa tätä klassikkoa erilaisilla 
luukuilla, useassa eri koossa ja väreissä vain parhaita 
materiaaleja käyttäen. Tuotteemme ovat CE-teastat-
tuja ja sertifioituja. Valmistamme jokaisen uunin alus-
ta asti omalla tehtaallaamme, varmistaen näin turval-
lisuuden, korkean laadun ja pitkän käyttöiän.

KLASSIKKO 
luo tunnelmaa



MUURATTUNA TAI 
TARVIKEPAKETTINA 
Voit tilata pönttöuunin joko valmiiksi 

asennettuna tai tarvikepakettina. Am-
mattimuurareiden verkostomme kat-
taa koko Suomen. Muuraustyön kesto 

on n. yksi työpäivä. Huolehdithan 
että muurauspaikalla on sähköä 

ja vettä saatavilla.

TOIMITUS 
Valmistamme uunien kuoret ja 
valuosat omalla tehtaallamme 

Kauhavalla. Uunit toimitetaan asiak-
kaalle pääsääntöisesti kaukokiidon 

rahdilla. Voit halutessasi myös noutaa 
toimituksen tehtaaltamme.

HORMILIITOKSET 
Pönttöuuni voidaan liittää tiilihormiin 
joko ala- tai yläliitoksella sekä valmis-

piippuun yläliitoksella. Käytämme 
tuotantoprosessisamme vain  
CE-merkittyjä, testattuja ja 

kuumuudenkestäviä 
tuotteita.

  VALITSE...                   
kotiisi sopiva uuni  >>



1. KOKO
Uunin koko valitaan huonekorkeuden ja tilan mukaan. Uunin halkaisija voi olla 64, 70, 77 
tai tilauksesta aina 100 cm asti. Korkeus voidaan valita 100-300 cm:n väliltä, 10 cm:n välein. 

2. LUUKKU
Valitse mieleisesi luukkuvaihtoehto

1.  Kromi umpiluukku
2. Mattakromi 1-ovinen 
3. Mattakromi 2-ovinen

3. VÄRI
Perusvärejä on 11, mutta tilauksesta voit valita uunillesi minkä tahansa RAL Classic -värikartan värin.
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4. Antiikkikupari 1-ovinen
5. Antiikkikupari 2-ovinen
6. Kupari

7. Musta 1-ovinen
8. Musta 2-ovinen
9. Messinki 2-ovinen

10. Messinki 1-ovinen

11

1. Vanha vihreä
2. Keltainen
3. Sininen

4. Tumma punainen
5. Punainen
6. Mattamusta

7. Musta
8. Kupari
9. Harmaa

10. Maalarinvalkoinen
11.  Kermanvalkoinen



HORMIN KORJAAMINEN
Korjaamme hormit ja vanhat, käyttö-
kiellossa olevat tiilipiiput keraamisella 

nokipalotestatulla Hormex Ceramic-massalla, 
jolle on myönnetty 10 vuoden materiaalitakuu. 

Tiilipiiput korjaamme liukuvaluperiaatteella 
pyöristäen hormin nurkat ja siloittaen  
seinämät. Näin hormi vetää ja kestää  
käyttöä kymmeniä vuosia eteenpäin. 

PÖNTTÖUUNIT & 
TARVIKEPAKETIT

Valmistamme itse uunien peltikuoret 
ja valuosat. Valmiiden uunitoimitusten 

lisäksi saat halutessasi meiltä myös 
pönttöuunien tarvikepaketit tai 

kuoret muurareille.
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YHTEISTYÖSSÄ

  ennen                               jälkeen

15
vuoden
takuu

HORMEX -TUOTTEET

• Eristetyt teräspiiput: 
sisäputki  
O  100mm—400mm

• Saunapiiput
• Vedonparantajat
• Savukaasuimurit
• Muut oheistuotteet 

HORMIT KAIKKIIN KOHTEISIIN


