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H O N K A R A K E N TA M I S PA LV E L U ™

Honka Rakentamispalvelu on luotettava ja
huoleton tapa rakennuttaa oma hirsitalo. Valmis hirsitalosi on alusta loppuun Honka-laatutuote, johon voit varmasti olla tyytyväinen. Yhä
useampi Honka-talopaketin ostaja kääntyy rakentamisvaiheessa asiantuntijan puoleen. Honka Rakentamispalvelun tilaat Honka-myyjältä.
Rakennuta kotisi valmiiksi luotettavasti
Hongan hirsitaloammattilaiset vastaavat vuosittain noin 200 vapaa-ajanasunnon ja omakotitalon rakennustyömaasta eri puolilla Suomea.
Honka Rakentamispalvelu tarjoaa useita palveluvaihtoehtoja asiantuntija-avusta rungon pystytykseen ja aina talon rakentamiseen ulkoapäin valmiiksi saakka. Moni ottaa talkooporukan ohjaajan Honka Rakentamispalvelusta.
Etuja, joita et muilta saa
Honka Rakentamispalvelu sisältää monia etuja,
jotka eivät ole alalla tavallisia. Esimerkiksi asentajiemme työssä tarvitsemat rakennustelineet ja

nostokalusto kuuluvat aina hintaan. Myös yksi
vuosihuoltokäynti (eXtra-palvelu) sisältyy palvelupakettiin. Tällä varmistamme talosi korkean
laadun ja pitkäikäisyyden.

Hongan hirsitaloihin on kehitetty useita
energiaa säästäviä ratkaisuja mm. ilmatiiviyden osalta, joilla saavutetaan käytännössä noin 20–30 % energiansäästö
verrattuna määräystenmukaiseen tasoon.
Hirsikehikon pystyttäminen on rakentamisen tärkein ja kriittisin vaihe, jossa ei saa
hätäillä. Kiireestä tai huolimattomuudesta
johtuvat virheet vaikuttavat ratkaisevasti
mm. talon tiiviyteen ja siten myös lämmitysenergian tarpeeseen. Näillä on pitkänajan suora vaikutus talon ulkonäköön,
asumisviihtyvyyteen ja jopa lompakkoon.

Rakennuta Unelmasi turvallisesti ja vaivattomasti.

Honka Rakentamispalvelu™ sisältää kolme palvelukokonaisuutta sekä Honka Laatumestari™ -palvelun.
-PYSTYTYSPALVELU (Small)
Pystytetään hirsirunko ja asennetaan kattotuolit.
Asennettuna rakennekuvien mukaan:
· Hirsirunko
· Ulkoseinien pystyrunkorakenteet
· Vesikaton kattotuolit

-PYSTYTYSPALVELU (Medium)
Pystytetään hirsirunko ja tehdään vesikatto.
Edellisten lisäksi asennettuna rakennekuvien
mukaan:
· Ulkoseinien hirsinurkkien mahdolliset kotelot
· Pystyrunkorakenteisen ulkoseinän ulkopuolinen
panelointi
· Vesikaton yläpuoliset rakenteet
· Kattotuolin välilaudat
· Räystäslaudat
· Kattolyhdyt (jos kuuluu toimitukseen)
· 1 vuosihuoltokäynti

-PYSTYTYSPALVELU (Large)
Edellisten lisäksi asennettuna rakennekuvien
mukaan:
· Ikkunat
· Kuistin rakenteet
· 1 vuosihuoltokäynti
Talo rakennetaan ulkoapäin valmiiksi.

Honka S-, M- ja L -pystytyspalvelun ostaneille kauppaan
sisältyy myös asentajien tarvitsemat rakennustelineet/
nostokalusto ja eXtra-palvelu. Tarkat palvelusisällöt saat
Honka-myyjältäsi.

EXTRA-PALVELU
Honka Laatumestarin tekemä huolto sisältää kierrejalkojen, nurkkapulttien, väliseinien painuntavarojen sekä ikkunoiden ja ovien käyntivarojen tarkastuksen ja säädön.
eXtra-palvelun tilaat Honka-myyjältäsi tai Honkaasiakaspalvelusta. Kysy lisää Honka-myyjältäsi.
Muista, että yksi vuosihuoltokäynti sisältyy Honka
M- ja L-asennuspalvelukokonaisuuksiin.

Honka Laatumestari™ – palvelu
Talkooporukalle Honka-ammattilainen johtamaan pystytysprojektia.
Säästät kokonaiskustannuksissa ja rakennus valmistuu nopeasti ja
virheettömästi.

Pystytyspalvelukokonaisuuksien rakennusurakka ei sisällä mm:
· Pintakäsittely-, muuraus- eikä pellitystöitä materiaaleineen
· LVIS-aputöitä eikä mitään sisäpuolen asennuksia
· Mahdollisten ulkoportaiden tekoa
· Mahdollisten lisäeristysseinien asentamista
· Lämmöneristeiden, höyrynsulkumuovin eikä sisäverhouslevyn 		
asentamista
· Ikkunoiden tilkitsemistä
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Oikeus merkitä
talot CE-merkillä.

Aito ja
alkuperäinen
Honka.

Valmistettu
Suomessa.
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Kun kotisi tai lomakotisi on hyvin huollettu,
ilmavuotoja ei synny ja energiankulutus pysyy
hallinnassa. Samalla saat halutessasi opastusta
rakennuksen oikeaoppiseen huoltamiseen.
Hyvällä huolenpidolla varmistat myös
asumisviihtyvyyden, kodin toimivuuden sekä
jälleenmyyntiarvon säilymisen.
Honka Rakentamispalvelu™ kautta maan
lähimmältä Honka-myyjältäsi. Katso lähin
Honka-myymäläsi www.honka.fi.
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