Taloyhtiöiden kumppani

kaikissa saneerausprojekteissa

Aidosti kotimaista
Skaala on vuonna 1956 perustettu suomalainen
perheyhtiö, joka tunnetaan etenkin energiatehokkaista
tuoteratkaisuista, kokonaisvaltaisesta palvelukonseptista
sekä jatkuvasta, innovatiivisesta tuotekehityksestä.
Skaala on palkittu useilla tuotekehitykseen, laatuun ja
energiatehokkuuteen liittyvillä palkinnoilla. Skaala on
alallaan yksi Pohjoismaiden suurimpia valmistajia ja
johtava brändi Suomessa.
Liikevaihto vuonna 2014 noin 95 M€
Työllistää yli 700 henkilöä
Kuusi tuotantoyksikköä kotimaassa, oma eristyslasituotanto
Koko maan kattava myynti- ja asennusverkosto

Liikevaihto milj. €
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Skaalan
palvelukonsepti

3. Yhteinen läpikäynti

1. Tarve

4. Tuotanto ja logistiikka

2. Mittaus ja arviointi

5. Tiedottaminen etukäteen

Vain yksi
soitto riittää
6. Asennus

7. Tyytyväinen asiakas

010 8354 700

Miksi ikkunat
kannattaa vaihtaa?
• Energiatehokkuus paranee huomattavasti
• Kylmän hohka ja vedon tunteet häviävät
• Liikennemelu pienenee oleellisesti
• Käyttö ja puhtaanapito helpottuvat merkittävästi
• Tehokas auringonsuoja estää asunnon
ylikuumenemisen kesällä
• Lisää asumisviihtyvyyttä ja nostaa asunnon arvoa

Ikkunoiden energiankulutuksen kehitys
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Varmista että näet
lasista aina ulos!
• Vaatimusten mukaisissa ikkunoissa ja parveke
ovissa on aina huurtumisriski
• Ongelma ratkaistaan huurtumattomalla lasilla
• Skaalan FrostFree-laseilla on huurtumattomuus
takuu

Uudet parvekeovet
ikkunoiden vaihdon
yhteydessä
• Yhtenäinen kokonaisuus ja muotoilu ikkunoiden
kanssa
• Yksi ulosaukeava ovilehti ei vie sisätilaa, mutta on silti
monin verroin energiatehokkaampi kuin vanha kaksi
ovinen ratkaisu

Skaalalta saat ratkaisut kaikkiin taloyhtiösi ovitarpeisiin
Kerrostaso-ovet

Rivitalojen pääovet

• Yksi ulosaukeava ovilehti ei vie eteistilaa

• Mahdollista säilyttää nykyinen ulkoasu
perinteisillä malleilla tai uusia ilmettä
moderneilla vaihtoehdoilla

• Eristää portaikon äänet tehokkaammin
kuin vanhat kaksioviset ratkaisut

• Energiatehokas rakenne ei vaadi erillistä
tuulikaapin ovea

Varaston ja teknisen
tilan ovet
• Sama jämäkkä ja kulutusta kestävä
rakenne kuin ulko-ovissa

Porraskäytävän
metalliovet ja -ikkunat
• Kovaa käyttöä kestävät teräs- ja
alumiinirakenteet
• Saumaton yhteensopivuus mahdollistaa
monipuoliset ja näyttävät sisäänkäynnit

Parvekelasit ja –kaiteet osana uutta julkisivua
• Nykyaikaistaa taloyhtiön ilmeen
• Lisää hyötyneliöitä ja asumisviihtyvyyttä
• Suojaa julkisivun rakenteita ja parvekekalusteita
• Parantaa turvallisuutta

Ikkunoiden vaihdon yhteydessä tulee aina huomioida
rakennuksen ilmanvaihto
Skaala Compact Eco
• Uudet Skaala-ikkunat, joissa joko raitisilma- tai
tuloilmaventtiili

Älykäs
uutuus!

• Ilmanvaihtokanavien nuohous
• Poistopuhaltimen modernisointi
taajuusmuuttajalla, joka tunnistaa
kanavapaineen ja ulkolämpötilan vaihtelut
• Ilmanvaihtokanavien huoneistokohtainen säätö
• Lämmitysjärjestelmän säätö suositellaan
toteutettavaksi ikkunoiden vaihdon ja
ilmanvaihdon säädön jälkeen, jotta voidaan
maksimoida ikkunoiden tuoma energiansäästö

Energiatehokas ikkuna, lämmön talteenotto
ja hallittu, älykäs ilmanvaihto huone- ja
huoneistokohtaisesti.
Ensimmäiset asennukset vuoden 2015 aikana.

Katso lisätiedot: skaala.com

Parempi sisäilma kuuluu kaikille.

Puh. 010 8354 700 | info@skaala.com | www.skaala.com

