
PIHAPIIRITUOTTEET 



Savusaunassa unohtuvat arjen askareet. Sametinpehmeät löylyt 

rentouttavat vartalon ja mielen. 

Aitassa voit vaikka yöpyä. Suuri sauna riittää hyvin peseytymiseen. 

Mallista voidaan tehdä myös savusauna. Toimitus sisältää myös reilun 

kokoisen puukatoksen.

Tilava katos erillisellä varastolla. Tästä saat kompaktin tilan autolle, 

pyörille, työkaluille ja polttopuille.

Autotalli erillisellä käyntiovella. Hyvä tila autolle tai lukittavaksi 

varastotilaksi.

Autokatos yhdelle autolle ja varasto erillisellä käyntiovella. Tästä saat 

kompaktin tilan autolle, pyörille ja työkaluille. 

Tilava autokatos kahdelle autolle ja varasto erillisellä käyntiovella. 

Tästä saat tilavan säilytystilan autolle, pyörille ja työkaluille.



Valoisa kesäkeittiö isommallekin porukalle. Tässä on tilaa 

ruuanvalmistukselle ja itse ruokailulle. Oleskelukatos antaa lisäneliöt 

myös sateisena päivänä!

Kesäkeittiö ruokailutilalla - nauti myös ympäröivistä näkymistä!

Kesäkeittiö ilman lasituksia – nauti myös ympäröivistä näkymistä! Kesäkeittiö ruokailutilalla ilman lasituksia. Katettu tila antaa 

mahdollisuuden nauttia ulkoilmasta sateisellakin säällä.

Tilava sauna erillisellä pesutilalla ja tupaosalla. Tupa toimii hyvänä 

vierasvarana. Malli soveltuu myös ensimökiksi.

Vierasmökiksi kesävieraille tai jälkikasvulle. Reilun avaran tilan voit 

kalustaa tarpeesi mukaiseksi.



Sauna ja pesuhuone rakkaimpaan lomamaisemaasi. Pikkuaitta, jonka voit kalustaa omien toiveidesi mukaisesti. Malli 

soveltuu myös varastoksi.

Reilun kokoinen sauna ja pesuhuone. Aitassa on kaksi samankokoista huonetta hirsisellä väliseinällä. 

Monikäyttöisiä lisäneliöitä mökillesi.

Vierasvaraksi. Aittaan sopii kätevästi esimerkiksi kaksi sänkyä tai 

vuodesohva. 

Erähenkisyyttä metsien miehille tai mökin tulipaikalle. Vilvoittele ja 

nauti vaikkapa saunan jälkeen kesäillasta ja maisemasta!



Pihakatos pulpettikatolla. Viimeistele pihan ilme suojaamalla 

roska-astiat.

Pihakatos harjakatolla. Viimeistele pihan ilme suojaamalla 

roska-astiat.

LOMAKIRJA SAUNAKIRJA

Tutustu myös vapaa-ajan 
mökki- ja saunavalikoimaamme

Katso 



  seinähirret 88x180mm jämäkkää mäntylamellihirttä, 

numeroituna pystytysohjeen mukaisesti, valmiiksi työstettyinä 

ja uunikuivattuina

  hirsitappien ja nurkkapulttien reiät valmiina 

  hirsitapit 

  ulkonurkissa kiristyspultit sekä tarvittavat mutterit ja aluslevyt 

seinäkuvien mukaisesti 

  hirsikehikon ja perustusten väliin bitumihuopakaista

  saumaeriste hirsien väliin mallikohtaisesti

  lautatavarat (erillinen luettelo)

•  lattiarakenteet

•  kattorakenteet

•  vuorilaudat koristepaloineen, Honka-Classic

•  katto- ja lattialistat

  pystypaneeliovet pääkuvan mukaan, helat Honka-brass, Dorma-

sylinterit, suojaläsiteltyinä

  ikkunaelementit pääkuvan mukaan, helat Honka-Brass, 

suojakäsiteltyinä

  bitumikattolaatta hiilenharmaa 

  räystäskaista hiilenharmaa 

  harjapalat hiilenharmaa 

  sivuräystäspellit, väri tummaharmaa  

  päätyräystäspellit, väri tummaharmaa  

  mineraalivillaeriste kattoon ja lattiaan

  höyrynsulkumuovi

  tuulensuojamateriaali

  kaikki toimitukseen sisältyvät tavarat on pakattu auringolta ja 

sateelta suojaavaan kuljetuspakkaukseen

  Seinäkuvat  hirsinipun sisällä

  Pääkuvat 4 sarjaa tulostettavissa verkkokaupan sivuilta

  Perustuksen mittakuva ja ohjeellinen leikkauskuva, 

tulostettavissa verkkokaupan sivuilta

  Rakennekuvat tulostettavissa verkkokaupan sivuilta

Erillisen rahtihinnaston mukaan, nosturiautolla, rekka-autotien 

päähän purettuna

Toimitustapaseloste
Verkkokauppamallit





pinterest.com/honkarakennefacebook.com/honkarakenne Honkarakenne youtube.com/user/Honkarakenne @honkarakenne


