
Lämpöä 
jokaiseen kotiin
Lämmitysremontti pientaloon



MUISTA
 

KOTITA
LOUSVÄHENNYS!

Uusimalla 
lämmitysvesi-
putkistot ajoissa 
säästät rahaa

Vanhan vesikiertoisen 
lämmityksen remontilla 
pienennät vesivahingon riskiä. 
Voit myös helposti korvata 
suoran sähkölämmityksen 
vesi kiertoisella lämmityksellä.

Patteriputkistojen rakenteellinen 
elinikä on materiaalista riippuen 
30–50 vuotta. Niinpä remontti- 
tarvetta on nyt etenkin 1950–1970- 
luvuilla rakennettujen talojen 
putkijärjestelmissä.  

Yleisimpiä putkistovuotojen 
aiheuttajia ovat kylmävesiputkis-
tot, viemärit, lämmitysputkistot ja 
lämminvesiputket. 

Ajoissa tehty putkiremontti vie vain 
pienen osan vesivahingon korjaami-
sen vaatimasta ajasta. Uponor-
komposiittijärjestelmällä toteutetun 
putkiremontin kustannukset ovat 
myös monin verroin vesivahingon 
korjauskustannuksia pienemmät.

Täyden palvelun remontti

Patteriverkoston remontti toteu-
tetaan usein käyttövesiremontin 
yhteydessä. Molemmat putkistot 
uusitaan kestävällä Uponor-kompo-
siittiputkella rakenteita rikkomatta. 
Putket asennetaan vanhan sei-
näpinnan päälle ja vain huonei-
den väliset läpiviennit porataan. 
Tarvittaessa putket voidaan myös 
koteloida huomaamattomiksi. 

Työn laadun ja putkiston kestä-
vyyden kannalta on tärkeää, että 
kaikki putkijärjestelmän osat sopivat 
mitoiltaan ja materiaaleiltaan yhteen  
ja että asennustyötä tekevillä am-
mattilaisilla on oikeanlaiset työ- 
kalut, joita heidät on koulutettu 

käyttämään. Uponorin täydellinen 
komposiittiputkijärjestelmä sisältää 
kaikki tarvittavat osat ja ammattilai-
sille kehitetyt asennustyökalut. 

Uponor KOTI -remontin tekee aina 
Uponorin kouluttama, luotettava ja 
ammattitaitoinen LVI-asentaja, joka 
käy tutustumassa taloosi ja antaa 
etukäteen kustannusarvion urakas-
ta. Uponor myöntää järjestelmäto-
distuksen jokaiseen asennettuun 
Uponor-järjestelmään. Todistus 
kertoo mitä taloon on asennettu 
ja selkiyttää vastuita. Uponor 
vastaa järjestelmiensä laadusta ja 
kestävyydestä sekä rakentajalle 
että asentajalle. Asentaja vastaa 
tekemästään työstä.

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän 
uusitut putket kestävät vuosikym-
meniä, nostavat talon arvoa ja 
pienentävät vesivahingon riskiä. 
Sinun tarvitsee vain tehdä päätös, 
Uponor KOTI hoitaa remontin toteu-
tuksen sujuvasti alusta loppuun.

Vaihda suorasta 
sähkölämmityksestä 
vesikiertoiseen lämmitykseen

Suoralla sähkölämmityksellä 
lämmitettävä talo on sujuvasti muu-
tettavissa vesikiertoisella lämmi-
tyksellä lämpiäväksi. Vesikiertoisiin 
pattereihin siirryttäessä remontti on 
samankaltainen kuin edellä kuvattu 
vesikiertoisen patterilämmityksen 
remontti. Suorasta sähkölämmi-



Näin helppoa se on

1. Täytä oheinen palvelulomake ja lähetä se Uponorille tai käy 
osoitteessa uponorkoti.fi.

2. Alueellasi toimiva Uponor-jälleenmyyjä ottaa sinuun yhteyttä ja sopii 
kanssasi maksuttomasta arviointikäynnistä.

3. Arviointikäynnin jälkeen saat tarjouksen lämmitysremontista. 
Halutessasi voit maksaa remontin erissä Uponor KOTI -rahoituksella.

4. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, työt kotonasi alkavat ja urakka 
hoidetaan valmiiksi sopimuksen mukaan. Urakan työn osuudesta voit 
tehdä verotuksessa kotitalousvä hennyksen.

Kysy lisää  
Uponor KOTI -remonteista
Uponor-pientalopalvelu
uponor.koti@uponor.com
puh. 020 337 500

Lisätietoa osoitteessa 
uponorkoti.fi

tyksestä voi siirtyä myös vesikier-
toiseen lattialämmitykseen – joskin 
remontti on silloin suurempi.

Siirtyminen vesikiertoiseen lämmityk-
seen mahdollistaa lämmönlähteen 
muuttamisen toiseksi tai rinnakkais-
lämmitysmuotojen hyödyntämisen 
nykyisen järjestelmän tukena. Vesi-
kiertoisen lämmönjaon kanssa voit 
käyttää lämmönlähteenä esimerkiksi 
maalämpöä, kaukolämpöä, ilma-/
vesilämpöä, öljylämpöä, puu-/pellet-
tilämpöä, aurinkolämpöä, sähköä tai 
näiden yhdistelmiä.

Vesikiertoista lämmönjakojärjestel-
mää käyttäessäsi et ole riippuvainen 
vain yhdestä energiamuodosta ja 
sen hintakehityksestä. Näin voit 
käyttää entistä edullisempaa ener-
giaa ja siirtyä myös hyödyntämään 
uusiutuvia energianlähteitä.

Osaava jälleenmyyjä- 
verkosto käytössäsi

Uponorin jälleenmyyjäverkostoon 
kuuluu nykyaikaisten Uponor- 
järjestelmien asentamiseen 
perehtyneitä ammattilaisia ympäri 
Suomen. Verkostoon kuuluvat 
ammattilaiset tuntevat komposiit-
tijärjestelmän ja he ovat osallistu-
neet sen asentamiseen liittyvään 
koulutukseen.

Uponor välittää lähettämäsi 
palvelu lomakkeen sinua lähimpä-
nä olevalle verkostoon kuuluvalle 
LVI-ammattilaiselle, joka ottaa 
sinuun yhteyttä ja sopii jatkotoi-
mista. Lomakkeen lähettäminen ei 
aiheuta kuluja tai sido sinua vielä 
mihinkään.

Uponor seuraa jälleenmyyjä-
verkoston toimintaa ja kerää 
palvelulomakkeen lähettäneiden 
ja remontoijien mielipiteitä urakan 
sujumisesta. Tavoitteenamme on 
palvelun jatkuva kehittäminen.

Energiansäästöä ja mukavuutta 
säätöjärjestelmä päivityksellä

Vesikiertoisen lattialämmityksen 
säätöjärjestelmät ovat kehittyneet 
huikeasti viime vuosina. Kun päivität 
lattialämmityksen ohjauksen nyky-
tasoa vastaavaksi, saat älykkyyttä 
säätämiseen ja lisätoimintoja järjes-
telmän käyttöön. 

Uutta teknologiaa hyödyntävä langa-
ton Uponor Smatrix-säätöjärjestelmä 
reagoi kunkin huoneen lämmöntar-
peeseen perinteistä järjestelmää 
nopeammin. Tämä säästää lämmi-
tysenergian käyttöä jopa 5-8 %.

Lattialämmitysjärjestelmän ohjauk-
sen vaihto on helppoa! Vaihtotyö vie 
aikaa vain pari tuntia. Uponor Smat-
rix-säätöjärjestelmän saa asennettua 
kenen tahansa valmistajan vesikier-
toiseen lattialämmitysjärjestelmään.



Uponor Suomi
PL 21
15561 Nastola

P 020 129 211
E infofi@uponor.com
W www.uponor.fiM
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Katso video Uponor KOTI 
-patteriverkostoremontista.


