
Sisustussuunnitelma on suuntaa-antava. Tietokoneen ruudulla näkyvät värit eivät aina vastaa todellisuutta, joten 

suosittelemme värivalinnoissa aina koemaalausta ja konsultoimaan tarvittaessa sisustussuunnittelijaa. Ulkosävyjen 

valinnassa on huomioitava myös maisema ja tontin ominaisuudet. 

HONKA LUX -MALLISTO 

Sisustustyyli Boho 
 

”Boho -sisustustyyliin vaaleus miellyttää skandinaavista sisustajaa ja rento tunnelma syntyy 

helposti sisustustuotteilla. Hirsiseinät ovat lämpöisen valkoiset ja sen rinnalla korostuu tammi, 

jonka pinta on käsitelty vaaleammaksi. Tunnelma syntyy sisustustuotteilla, kuten 

erikoisvalaisimilla, rennoilla rottinkikalusteilla ja luonnonmateriaaleilla.” 

 

-Timo Äkräs, LUX-malliston suunnittelija 
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Yhteistyökumppanien edut LUX-malliston ostajalle 
 

Saat alennukseen oikeuttavan koodin Honka-myyjältä tilatessasi LUX-malliston talon. Edun 

lunastamiseksi voit olla suoraan yhteydessä kumppanimme yhteyshenkilöön. Edut ovat voimassa 

30.6.2022 asti. Etu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. 

 

Tuoteryhmä Etu LUX-malliston ostajalle Yhteyshenkilö 

Timberwise / parkettilattiat Parketit -20 % Jaakko Mäkitalo, 050 567 0746, 

jaakko.makitalo@timberwise.fi 

Pukkila /  

laatat ja kph-kalusteet 

Laatat -30%, kalusteet ja listat -20% Marjut Elovaara 040 579 9170, 

marjut.elovaara@pukkila.com 

Suomen Betonileimasin / 

betonilattiat ja -seinät 

Alennus kaikista materiaaleista -20 % Tiina Rinne-Puputti 040 755 9020, 

tampere@sbl.fi 

Laatupaneeli, katto- ja 

seinäpaneelit 

Alennukset erillisen hinnaston mukaan  Ida Rotola-Pukkila: 0400 877 351  

06 230 1030, ida@timantti.com 

Puustelli, keittiöt Keittiön ostajalle AEG induktiotaso IKB64431FB 

veloituksetta, arvo 1062 € 

Lauri Jalkanen p.040 777 4542, 

lauri.jalkanen@puustelli.com 

Hietakari lasiovet Alennus tuotteista -20 % 02 9123 2200, sales@hietakari.fi 

Cobello / sisustus Alennus 5-20 % (erillinen taulukko) Eevi Kytöniemi-Jokinen  

040 7258 584, eevi@cobello.fi 

Masku / sisustus Ilmainen kuljetus- ja kokoamispalvelu  

(arvo noin 150 €) 

Ville Heinonen, 040 750 1659 

ville.heinonen@masku.com 

Nordpeis / takat Takoista -10 % Turun Takkauunit 

Marko Piilola, 040 723 0072 

marko.piilola@takkauunit.fi 

Vestelli / 

jätevesijärjestelmät 

Pidennetty takuu 5 vuotta Jari Jokinen p.040 7763139, 

jari.jokinen@vestelli.fi 

Apollo / kaihtimet ja 

auringonsuojaus 

Kaihdintuotteista -10 % Veli-Matti Paulin, 0400 493033, 

veli-matti.paulin@apollokaihdin.fi 

Aqua Nova / uima-altaat Ilmainen lämpöpumppu ja allaslaitteistolle 

pidennetty takuu 2v. 

 

Vedenpehmennin, alennus 10% ja laitteistolle 

pidennetty takuu 2v. 

 

Käänteisosmoosilaite, laitteistolle pidennetty 

takuu 2v. 

 

Uima-altaat, Kai Lempinen 0400 

486 727,kai.lempinen@aquanova.fi  

 

Vedenpehmennin ja käänteis-

osmoosilaite, Marko Nuutinen, 

040 669 0455, 

marko.nuutinen@aquanova.fi 

 

Suomenlaiturikauppa / 

laiturit 

Kaikista laiturituotteista -15% Ville Valtanen p. 040 586 8496, 

ville@suomenlaiturikauppa.fi 

Perustava / perustukset Perustusten ostajalle tuplaeristys 

maisemaikkunoiden kohdalle 

Valtteri Karjula p.0440265166 

valtteri.karjula@perustava.fi 

 
Honkarakenne Oyj ei vastaa etujen sisällöstä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.  
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Honka Lux 154 1A ja 2A 

 

 
 Ulkoseinien sävy Tikkurila 5083 (Kivi) seiniin ja 5062 (Tuohi) pilareihin ulkona 

 Hirsiseinät ja hirsipaneeli Tikkurila Lastu Hirsimaali, F484 Kalkki 

 Ikkunaseinät Honka Frame -pilaripalkkiseinä, sävytä pilarit sisällä valkotammen sävyyn 

 Tehosteseinä Timberwise Design Chevron, Tammi Snöhetta 

 Kosteat tilat Pukkila, laatoitus erillisen suunnitelman mukaan ks. s. 7 

 Kattopaneeli Sisällä: Laatupaneeli, valkotammi (ML) mdf-pohjalla (saatavana myös 

rimapaneelina), ulkona: Laatupaneeli, valkotammi (ML) vaneripohjalla 

kosteat tilat: Laatupaneeli saarnivaneri, kuultovalkoinen 

 Lattia oh, mh, et ja vh Timberwise, lankkuparketti Snöhetta, hiottu öljyvahattu 

K Keittiö, khh ja vaatekaapit Puustelli, valkoinen ja valkotammi 

T Takka Nordpeis matala Monaco penkillä + taustalevy (sävytä valkoiseksi) 

 Sisäovet Jeld-Wen mallistosta valkoinen (erikoistoimituksena valkotammi), lasiovet 

Hietakari 

 Terassi Lehtikuusi 

 Ikkunat ja ulko-ovet Valkotammi 

A Allas AquaNova 
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 Kalusteet / muu sisustus Tyyliin sopivat tuotteet Cobello tai Masku 

   

Honka LUX 145 1A ja 2A 

 
 

 Ulkoseinien sävy Tikkurila 5083 (Kivi) seiniin ja 5062 (Tuohi) pilareihin ulkona 

 Hirsiseinät ja hirsipaneeli Tikkurila Lastu Hirsimaali, F484 Kalkki 

 Ikkunaseinät Honka Frame -pilaripalkkiseinä, sävytä pilarit sisällä valkotammen sävyyn 

 Tehosteseinä Timberwise Design Chevron, Tammi Snöhetta 

 Kosteat tilat Pukkilan laatta + kalusteet, erillinen suunnitelma 

 Kattopaneeli Sisällä: Laatupaneeli, valkotammi (ML) mdf-pohjalla (saatavana myös 

rimapaneelina), ulkona: Laatupaneeli, valkotammi (ML) vaneripohjalla 

kosteat tilat: Laatupaneeli saarnivaneri, kuultovalkoinen 

 Lattia oh, mh, et ja vh Timberwise, lankkuparketti Snöhetta, hiottu öljyvahattu 

K Keittiö, khh ja vaatekaapit Puustelli, valkoinen ja valkotammi 

T Takka Nordpeis matala Monaco penkillä (sävytä valkoiseksi) 

 Sisäovet Jeldwen mallistosta valkoinen (erikoistoimituksena valkotammi), lasiovet 

Hietakari 

 Terassi Lehtikuusi 

 Pilarit, ikkunat ja ulko-ovet Valkotammi 

 Kalusteet / muu sisustus Tyyliin sopivat tuotteet Cobello tai Masku 
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Honka LUX 208 1A ja 2A 

 
 Ulkoseinien sävy Tikkurila 5083 (Kivi) seiniin ja 5062 (Tuohi) pilareihin ulkona 

 Hirsiseinät ja hirsipaneeli Tikkurila Lastu Hirsimaali, F484 Kalkki 

 Ikkunaseinät Honka Frame -pilaripalkkiseinä, sävytä pilarit sisällä valkotammen sävyyn 

 Tehosteseinä Timberwise Design Chevron, Tammi Snöhetta 

 Kosteat tilat Pukkila, laatoitus erillisen suunnitelman mukaan 

 Kattopaneeli Päärakennus ja saunatupa: Laatupaneeli, valkotammi (ML) mdf-pohjalla 

(saatavana myös rimapaneelina), ulkona: Laatupaneeli, valkotammi (ML) 

vaneripohjalla, kosteat tilat: Laatupaneeli saarnivaneri, kuultovalkoinen 

 Lattia oh, mh, et ja vh Timberwise, lankkuparketti Snöhetta, hiottu öljyvahattu 

K Keittiö, khh ja vaatekaapit Puustelli, valkoinen ja valkotammi 

T Takka Nordpeis matala Monaco penkillä + taustalevy (sävytä valkoiseksi) 

 Sisäovet Jeldwen mallistosta valkoinen (erikoistoimituksena valkotammi), lasiovet 

Hietakari 

 Terassi Lehtikuusi 

 Ikkunat ja ulko-ovet Valkotammi 

 Allas AquaNova 

L Saunan lauteet Harvia, Solide valkoinen 

 Kalusteet / muu sisustus Tyyliin sopivat tuotteet Cobello tai Masku 
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Honka LUX 25 1A ja 2A 

 
 Ulkoseinien sävy Tikkurila 5083 (Kivi) seiniin ja 5062 (Tuohi) pilareihin ulkona 

 Hirsiseinät ja hirsipaneeli Tikkurila Lastu Hirsimaali, F484 Kalkki 

 Ikkunaseinät Honka Frame -pilaripalkkiseinä, sävytä pilarit sisällä valkotammen sävyyn 

 Tehosteseinä SBL Concrete Effect 16B 

 Kosteat tilat Pukkila, laatoitus erillisen suunnitelman mukaan 

 Kattopaneeli Saunatupa: Laatupaneeli, sileä valkotammi (ML) mdf-pohjalla (saatavana 

myös rimapaneelina), ulkona: Laatupaneeli, valkotammi (ML) 

vaneripohjalla, kosteat tilat ja sauna: Laatupaneeli saarnivaneri, 

kuultovalkoinen 

 Lattia Tuvan lattia Timberwise, lankkuparketti Snöhetta, hiottu öljyvahattu 

K Keittiö Puustelli, valkotammi 

T/K Takka/kiuas Tulikivi Kinos 

L Lauteet Harvia Solide valkoinen 

 Terassi Lehtikuusi 

 Ikkunat ja ulko-ovet Valkotammi 

 Sisäovet Jeld-Wen, Tuvanovi Unique 501 valkoinen, saunanovi lasiovi Lumi, Spa 

Advance Line 

 Kalusteet / muu sisustus Tyyliin sopivat tuotteet Cobello tai Masku 
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KOSTEAT TILAT 

 

Laatat nähtävillä Pukkilan myymälöissä. 

 

  
 

Kattopaneeli Laatupaneeli saarnipaneeli, kuultovalkoinen 

Seinälaatta Pukkila, 598×1198×9,5 mm, himmeä 

Lattialaatta Pukkila, Pure mosaiikki Zebrino, valkoinen 48×48×9,5 mm, 

himmeä 

Kalusteet Pukkila 
 

 


