
PITKÄIKÄINEN JA ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ RATKAISU 
KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN

STOFIX-TIILIVERHOUS
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Stofix-Tiiliverhous
Energiatehokkuutta ja pitkää ikää

Energiatehokkuus ja korkeatasoinen arkkitehtuuri 
ovat Stofixin vahvuuksia, joilla rakennetaan tulevaisuutta 
vastuullisesti tuleville sukupolville.

Aito tiiliverhous on huoleton ja pitkäikäinen suoja 
rakennuksille. Stofix-tiiliverhouksessa yhdistyvät  
perinteinen tiilipinta ja nykyaikainen kiinnitys-
tekniikka. Lopputuloksena on kevyt, kestävä ja eriytetty 
ulkokuorirakenne.

Stofix-tiiliverhous on järkevä ratkaisu korjaus- ja 
uudisrakentamiseen.

“Stofix on kehittänyt 20 vuoden aikana muuraustekniikkaa

enemmän, kuin koko ihmiskunta 4000 vuoden aikana”



4 5

w
w
w
.s
to
fix
.fi

w
w
w
.sto

fix.fi

Laaja 
valikoima 
tiili- ja 
saumavärejä

Aitoa tiiliarkkitehtuuria Aidot ikkuna- ja ovipielet 
sekä ulkonurkat

Stofix-tiiliverhouksen nurkkaratkaisut 
eivät poikkea ulkonäöltään 
paikallamuuratuista. Ikkuna- ja 
ovipielet on mahdollista 
tehdä mittatarkoilla 
kulmakappaleilla tai 
leikkaamalla.

Stofix on aito tiiliverhous. Se kestää kesän 
sateet ja talven pakkaset. Stofix-tiililaatta 
yhdistää tiiliverhouksen hyvät puolet 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen tapaan rakentaa. 
Stofix on kotimainen, moderni tapa toteuttaa 
aito tiiliverhous nykyisten teknisten ja 
energiatehokkuuden vaatimusten mukaan.

Tiiliverhouslevyissä käytetään tunnettujen 
suomalaisten ja kansainvälisten tiilitehtaiden aitoa, 
poltettua tiiltä. Tiilen ja sauman värien valinnalla 
luodaan persoonallista arkkitehtuuria.

Stofix-tiiliverhouksella kaikki tiilen limitykset ovat 
mahdollisia. 
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Stofix-järjestelmä jättää eristeen ja 
tiiliverhouksen väliin yhtenäisen 
tuuletusvälin. Useimmista muista 
julkisivuratkaisuista poiketen Stofix 
tuulettuu aidosti suoraan tiilen 
takapinnasta. Tuuletuksen avulla 
rakenne pysyy kuivana ja terveenä, mikä 
osaltaa kasvattaa tuotteen elinkaarta. 
Riittävä tuuletusväli mahdollistaa 
toimivan vedenohjauksen myös 
ääriolosuhteissa.  Stofix kuivuu nopeasti, 
eikä riko saumoja lämpölaajenemisen 
vuoksi.  

Nopeampi ja 
asukasystävällisempi 
asennus
Stofix- tiiliverhous valmistetaan tehtaalla 
hyvissä ja tasalaatuisissa olosuhteissa, 
tarkoin laatukriteerein. Työmaalla 
verhoilulevyt asennetaan seinälle 
Stofixin oman moduulirakenteisen 
kiinnitysjärjestelmän avulla, jonka 
jälkeen tiiliverhous viimeistellään 
samalla Stofixin sementtipohjaisella 
sauma-aineella kuin tehtaalla tehdyt 
tiiliverhouslevyt.  Näin varmistetaan 
yhdenmukainen tiiliverhous. 

Kiinnitysjärjestelmä 
mukautuu kohteen 
tarpeisiin

Vanha julkisivu purkaen, 
uudella lisämmöneristteellä

Vanhan julkisivun päälle, 
lisälämmöneristyksellä tai 

kylmäverhouksella

Rungosta eriytetty, 
kestävä ja tuulettuva 
rakenne

Stofix-tiiliverhous asennettaan rakennuksen runkoon kiinnitysjärjestelmällä, 
jolloin se ei tarvitse tuekseen erillisiä kannatuspalkkeja tai perustuksia.  

Järjestelmän tuomia etuja ovat nopeampi asennusaika, varmasti toimiva 
tuulettuvuus, vedenohjaus sekä mahdollisuus seinäpintojen oikaisuun. Stofix 
mahdollistaa selkeästi paremman lämmöneristyksen, joka lisää energiansäästöä. 

Kiinnitysjärjestelmä mukautuu kohteen tarpeisiin. Sen sisään voidaan asentaa 
jopa 300mm eristettä.
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Stofix-tiiliverhous ja 
kiinnistysjärjestelmä

98

Tiiliverhouslevy

Sään kestävä aito 
poltettu tiiliverhous 
antaa pitkäikäisen suojan 
seinärakenteelle. 

Asennuskisko

Asennuskisko kannattelee 
tiiliverhouslevyä. Asennuskisko 
määrää tuuletusvälin paksuuden.

Asennuskisko

Asennuskisko kannattelee 
tiiliverhouslevyä ja määrää 

tuuletusvälin paksuuden.Eristyskisko

Eristekiskolla määrätään 
eristeen ulkopinta. Eristekiskon 

ja seinäkiinnikkeen avulla 
seinäpinnat saadaan oikaistua.

Z-kisko

Kun ylimääräistä eristystä ei tarvita, Z-kisko 
kiinnitetään suoraan kantavaan rakenteeseen.  
Kylmäverhouksessa Z-kiskon asemointi 
määrää tarkat mitat asennuskiskolle. Hyötyinä 
ovat nopea asennus ja yhtenäinen tiiliverhous. 

Seinäkiinnike

Seinäkiinnikkeet kannattelevat  
verhouksen ja niiden 

koko määräytyy halutun 
eristevahvuuden mukaan.
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Stofix-tiiliverhous  Poltettu, aito tiili

Tiilen väri ja tekstuuri Kaikki värit ja tekstuurit arvostetuilta tiilitehtailta 

Sauman väri Stofix saumavärikartta

Yksittäisen tiililaatan koko Vakio tiililaatta 285x85x20 mm, myös muut tiilikoot saatavilla

Sauma ja sauman pinta Polymeerimodifioitu sementtipohjainen saumalaasti, pinta kivirouhetta

Stofix-tiiliverhouslevyn koko Standardi 1200x600x21 mm (0,72 m2)

Paino Noin 40 kg / m2 (25–30 kg / tiiliverhouslevy)

Limitykset 1/3, 1/2 ja votsi. Myös muut limitykset mahdollisia

Lämpöliike 0.5 mm / m (-20°C – +50°C)

Ilmarako (min) 15  - 35mm

Liikuntasaumat 7,5 m välein, mikäli pituus/leveys yli 12 m

Eristysmahdollisuus 0–300 mm

Kiinnitysalusta Betoni, tiili, puu ja teräs

Tekniset tiedot

Teräosat Kuumasinkitty 600 g/m2 , vahvuus 0,7-2mm

Stofix-tiiliverhous on poltetun tiililaatan, prässätyn 
metallirungon ja polymeerimodifioidun saumalaastin 
yhdistelmärakenne. 
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Korjausrakentaminen
Stofix-tiiliverhous voidaan asentaa eri tavoin kohteen tarpeista riippuen.  
Korjaustavan valinta riippuu aina ensisijaisesti rakenteen teknisestä kunnosta. 
Tekniset vaatimukset täyttävistä korjausvaihtoehdoista valitaan se, joka  
parhaiten täyttää kohteen arkkitehtoniset ja taloudelliset kriteerit. Autamme  
valitsemaan parhaiten talonne tarpeita vastaavan remontointitavan.

PAIKALLA MUURATTU TIILIVERHOUS

ERIKOISPROJEKTIT

VANHA SANDWICH-ELEMENTTIRAKENNE 

PÄÄLLEVERHOILTUNA

VANHA SANDWICH-ELEMENTTIRAKENNE PURETTUNA

Stofix-tiiliverhous on nopea asentaa, joten taloa ei tarvitse huputtaa 
kuukausiksi. Vanhan tiilipinnan purkaminen ja uuden tiililaattaverhouksen 
asentaminen on mahdollista toteuttaa myös kevyellä nostokalustolla.  
Asennustyö on nopeaa ja työn aikanakin talossa voidaan asua. Stofix on 
valittu pinnoitteeksi myös useisiin tiiliarkkitehtuuriltaan arvokkaisiin kohteisiin.

betoni

lämmöneriste 150mm

tuulensuojavilla 50mm

tuuletusrako 35mm

Sto�x-tiiliverhous

betoni

lämmöneriste 125mm

tuulensuojavilla 50mm

tuuletusrako 35mm

Sto�x-tiiliverhous

tuuletusrako 25mm

Sto�x-tiiliverhous

pesubetonipintainen 
sandwich-elementti
lisälämmöneristys 
80mm 

tuuletusrako 

Sto�x-tiiliverhous

pystyranka (rst)
tuuletusrako

massiivitiiliseinä

Z-pystyorsi (rst)

teräsohutlevy (rst)
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Double Tree by Hilton, Indescon Court
Lontoo, Englanti

Jekta Storsenter
Tromsø, Norja

Uusi ostoskeksus Pohjois-Norjassa tehtiin 
yhteistyössä Parocin ja Stofixin toimesta. Jekta 
Storsenterissä käytettiin PAROC Built-On ratkaisua 
Stofix-tiiliverhouksella.  Rakenne mahdollistaa 
kustannustehokkaan ja nopean rakentamisen. 

Kv. Följa Berg 
Nacka, Ruotsi

Arkkitehtuurisesti upea uudiskohde 
kv. Följa Berg Nackassa. Tiilet ovat 
suomalaisen Tiilerin tuotantoa, kolmen 
erivärisen tiilen sekoitusta. Kantavana 
seinänä on 150mm betonielementti, 
joka on päälleverhoiltu Stofix-tiiliver-
houksella. Rungosta eriytetty, kestävä 
ja tuulettuva rakenne mahdollistaa 
pitkän elinkaaren. Tiiliverhouksen 
ohuuden ansiosta kohteeseen saatiin 
myös lisää asuinneliöitä.

Tiiliverhous voidaan kiinnittää kaikkiin kantaviin seiniin, valitsemallasi 
eristyksellä. Stofixin ohuuden ansioista saadaan lisää asuinneliöitä ja 
lämmöneristystä. Asentaminen on nopeaa eikä erillistä perustusta tarvita. 
Tämä tekee projektista kustannustehokasta ajallisesti ja rahallisesti

Osoite  Lokomobilvägen4, 131 52 Nacka 
Arkkitehti Semrén & Månsson 
Urakoitsija Mecon Bygg AB / Wallenstam 
Tiili  Tiileri Ruuki  
Sauma  R222 
Limitys  1/2

Uudisrakentaminen

A12 Bjørn Wirkolas Vei
Alta, Norja

Uusi puurakenteinen passiivitalo asunnoille 
ja liiketiloille päälleverhoiltuna. Stofixin 
järjestelmä mahdollisti lisälämmöneristyksen 
vaativiin sääolosuhteisiin. 

Stofix suunnitteli ja valmisti julkisivun tiiliverhouslevyt 
uuteen hotelliin Lontoon Canary Wharfilla. Stofix-tiiliverhous 
asennettiin suurelementteihin, ennen seinälle nostamista. 
Varsinaisesta asennuksesta Stofix valvonnassa vastasi maailman 
suurimman julkisivu-urakoitsija Yuanda Groupin Iso-Britannian 
tytäryhtiö Yuanda UK. Uudenlainen asennustapa, jossa 
tiiliverhoillut suurelementit asennettiin sisäkautta, todisti 
kohteessa toimivuutensa.

Uudisrakentamiseen Stofix tarjoaa kattavat mahdollisuudet, tarpeidesi 
mukaan. Stofix-tiiliverhousjärjestelmän ansiosta tuote soveltuu hyvin erilaisiin 
kohteisiin ja antaa suunnittelijoille vapaammat kädet toteuttaa teknisesti 
vaikeita kohteita helpommin. 
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Huolehdimme 
ympäristöstä

15

Stofix koostuu kierrätettävistä materiaaleista; metallista, poltetusta tiilestä ja 
luonnollisesta kiviaineksesta. Tuotannossa kierrätämme hukkamateriaalin. 
Haluamme pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme. 

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ympäristön kannalta tehokkaita 
ratkaisuja sekä kehittää jatkuvasti toimintamme ympäristösuojelun tasoa ja 
energiatehokkuutta.

Stofix Oy:n ympäristötavoitteena on vähentää asiakkaiden rakennusten 
energiankulutusta ja vähentää niistä aiheutuvia päästöjä. Lisäksi pyrimme 
energian ja raaka-aineiden suhteellisen kulutuksen minimointiin, jätteiden 
syntymisen ehkäisyyn ja syntyvän jätteen asianmukaiseen käsittelyyn.

Laadukkaan tiiliverhouksen tekijä
Stofix on suomalainen, aidon tiiliverhouksen valmistaja. 

Olemme kehittäneet suomalaista muurausperinnettä 
eteenpäin Stofix Oy:n perustamisesta lähtien, vuodesta 

1993. Tavoitteenamme oli luoda tapa rakentaa tiiliverhous, 
joka vastaa aidosti modernin rakennusteollisuuden ja 

talotekniikan vaatimuksia.

Tiiliverhous
Oma tuotantomme käynnistyi 1997, jonka jälkeen olemme valmistaneet energiatehokkaita, 

teknisesti ylivertaisia tiiliverhouslaattojamme ensin Suomessa ja vuodesta 2017 alkaen 
Puolan tehtaallamme. Siellä automatisoitu tuotantomme valmistaa Stofix-tiiliverhouksen 

valvotuissa, optimaalisissa olosuhteissa. Stofix-tiiliverhouksen kestävyyden varmistamiseksi 
käytämme vain tunnettujen valmistajien poltettuja tiililaattoja. Stofix-tiiliverhouksen kestävyys 
varmistetaan tarkalla laatuseurannalla niin raaka-aineiden, tuotteen valmistuksen, kuin myös 

asennusten osalta.

Jatkuva tuotekehitys on tuottanut tulosta
Stofix on kehittynyt kahden vuosikymmenen aikana valtavin harppauksin eteenpäin. 

Kehitystyömme on vakuuttanut niin tutkijoita, arkkitehtejä kuin rakennesuunnittelijoitakin. 
Monet heistä ovat jo sitä mieltä, että Stofix on järkevin tapa toteuttaa tiiliverhous.

Kansainvälinen toimija
Stofixin tapa toteuttaa aito tiiliverhous energiatehokkaammin ja nopeammin, on herättänyt 

paljon mielenkiintoa myös ulkomailla. Stofix-tiiliverhouksia toteutetaan omien tytäryhtiöiden 
ja yhteistyökumppaniemme toimesta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Benelux-maissa,  

Iso-Britanniassa, Slovakiassa ja Baltiassa.

www.stofix.fi
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Stofix Suomi Oy
Harkkotie 6 
40250 Jyväskylä 

finland@stofix.com 
040 563 6569 

Suomi

Lue lisää sivuiltamme:

www.stofix.fi
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Hei,
Kiitos mielenkiinnostasi Stofix-tiiliverhousta kohtaa. Stofix onkehittänyt maailman edistyneimmän tiilijulkisivuteknologiankäytettäväksi niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin.
Vuodesta 1993 alkaen kehitetty, testattu, ja sadoissa
kohteissa käytetty Stofx on aito tiiliverhous, joka yhdistää
perinteisen muurauksen hyvät puolet nykyaikaiseen,
tehokkaaseen ja nopeaan tapaan rakentaa.
Stofix tiiliverhoilulevyjä ei muurata paikan päällä, vaan verhousvalmistetaan tehtaalla hyvissä ja tasalaatuisissa olosuhteissa,tarkoin laatukriteerein. Työmaalla verhoilulevyt asennetaan
seinälle Stofixin oman moduulirakenteisen
kiinnitysjärjestelmän avulla, minkä jälkeen ainoastaan
verhoilulevyjen välit saumataan pinnan viimeistelemiseksi.
Stofix-tiiliverhoilun alle jää tehokkaasti tuulettuva, hengittävä,ja eristävä rakenne, joka takaa terveelliset ja miellyttävätsisätilat, sekä terveen julkisivun pitkälle tulevaisuuteen. Stofixon aitoa tiiltä, ja järjestelmää käytettäessä arkkitehtuurinsuhteen ei tarvitse tehdä kompromisseja, vaan verhoilu
saadaan räätälöityä juuri halutun näköiseksi.
Kerron mielelläni sinulle lisää mitä etuja Stofix-tiiliverhous
tuo sinun projektiisi. Jokainen kohde on meille uniikki.
Suunnittelemme ja toteutamme projektin yhdessä teidän
kanssanne, parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseksi.

Ystävällisin terveisin,

Stofix Suomi Oy




