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VÄLKOMMEN 
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Tiderna förändras och därmed också Jetta-Ta-
lo. Behovet för boendet idag har med tiden fö-
rändrats och kravnivån har höjts. Funktionen för 

nutidens hem skall vara på en helt annan nivå nu än 
för årtionden sedan. I hemmet jobbar vi nu mera på 
distans, utövar fritidsaktiviter och bedriver vår fritid. Ett 
allt tätare byggande i städerna medför mindre tomter 
och större krav på byggandet. Utrymmenas funktion 
och estetik blir allt viktigare. Kunderna vill ha ett eget, 
personligt planerat hem, där deras önskemål är be-
aktade.
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®

Jetta-Talo är det mest flexibla industriellt tillverkade 
huspaketet. I planeringsskedet beaktar vi önskemål 
på ditt boende, dina behov samt krav som ställs på 
basen av husets placering. Vi gör alltid ett individuellt 
och unikt hem.

Jetta-Talo är en föregångare såväl inom miljövänlighet 
som energieffektivitet.

I samband med klimatförändringsdiskussionen har 
värdet på miljön blivit en allt viktigare del i byggandet 
av egnahemshus.

Allt startar från en sertifierad anskaffning av trävirke 
från närområdets långsiktigt välskötta skogar. Trävir-
kets resa fortsätter till förädling som sker i vår egen 
såganläggning och därifrån vidare till husfabriken. 

Spill som uppstår på fabriken tas ändamålsenligt om 
hand. Trähuset fortsätter att binda koldioxid genom 
hela sin långa livscykel.

En energieffektiv konstruktion gynnar på sikt såväl vår 
natur som boendekostnaderna.

Bekanta dig med på vilket sätt Jetta-Talo gör ett 
individuellt hem. Under 40 års tid har vi levererat över 
7000 huspaket varav 10000 nya hem. Kundnöjd-
heten håller hög klass på basen av undersökningar 
(RTS).

Utforska broschyren och låt dig inspireras av våra 
husmodeller. Låt oss tillsammans planera ett individu-
ellt hem. Tag kontakt med våra representanter i god 
tid. Av representanten får ni nya ideér och synvinklar 
till ett trevligt, kostnadseffektivt och kvalitativt egna-
hemsbyggande.

Tero Hietaniemi

Verkställande direktör
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Varför Jetta?

J etta-Talo är den miljömedvet-
na husbyggarens val. Trä som 
byggnadsmaterial är ett ekolo-

giskt val.

Jetta-Talo är ett ekologiskt val
Trä som byggnadsmaterial är ett starkt, värmeabsor-
berande, återanvändbart och naturligt material, vars 
förädling förbrukar mindre naturtillgångar. Närpro-
ducerade trämaterialets belastande ”ryggsäck” är li-
ten. När byggnaden någongång skall rivas så är träet 
en återanvändbar produkt för energiproduktion – och 
minskar därmed användningen av fossila bränslen. En 
byggnad i trä fungerar som en ”kolsänka” och binder 
luftens koldioxid under hela sin livscykel.

Jetta-Talo är kostnadseffektiv
En effektiv och under årtionden sammansvetsad pla-
nering, produktion samt snabb och professionell mon-
tering gör att produktionskedjan blir kostnadseffektiv. 
Ett långt utvecklat huspaket minimerar byggnadstida 
anskaffningarna. Det lönar sig alltid att noggrant jäm-
föra motsvarande offerter hur mycket leveransinnehå-
llet skiljer sig från varandra.

Egen planering utan kompromisser
Jetta-Talos planeringstjänster har fått tack från såväl 
professionella- som privata byggare. Målet för vårt 
kunniga planeringsteam är att uppnå ett drömhus 
även utifrån de mest opreciserade önskemålen.

Ett omfattande leveransinnehåll
En högklassig och omfattande leverans sparar kun-
dens tid och besvär , då den skräddarsys utifrån kun-
dens önskemål. Kunden kan själv välja att dra nytta 
av sina egna inköpskanaler eller så väljer kunden att i 
samband med huspaketleveransen välja det omfattan-
de materialpaket som Jetta-Talo erbjuder. Vi använder 
oss av kvalitetsprodukter från kända leverantörer.

Ett huspaket är det klokaste valet
Jetta-Talo är specialiserat på kostnadseffektiva hus-
paketleveranser.

Det finns två alternativ; ett huspaket som är anpas-
sat för den som väljer att bygga det mesta själv el-
ler ett skivfärdigt huspaket vilket är mera färdigställt. 
Färdigmonterade volymelement möjliggör ett effektivt 
och ekonomiskt byggande. Ett huspaket är utvändigt 

Ekologiskt

• Ett trähus är en ”kolsänka”

• Miljövänligt

• Återanvändbart

• Energieffektiv

• Trä från närområdet

• Eget sågverk

Kvalitet och teknologi

• Planering

• Produktion

• Montering

Jetta-hemmet tillverkas av trä och 
allt får sin början från trävirke som 
avverkats i närområdet. Trävirket 
transporteras sedan till närliggande 
sågverket. Jetta-Talos dotterbolag 
Jet-Puu Oy sågar virket och därifrån 
fortsätter virket till Jetta-Talo som är 
beläget på samma tomt. Transporten 
är kort och man ödslar ingen onödig 
tid och energi tack vare detta. I pro-
duktionen tillverkas Jetta-hem enligt 
uppgjorda handlingar utförda av våra 
planerare och konstruktörer.

Jetta-Talo tillverkar alltid ett individu-
ellt hem. Företagets produktionsked-
ja förverkligar kundens önskemål på 
boende så noggrant som möjligt. 
Produktionskedjan återspeglar vär-
det av en hållbar utveckling. Spill 
som uppstår i produktionen återan-
vänds alltid på ett ändamålsenligt 
sätt.

ARKITEKT-
PLANERING

INDIVIDUELLA
JETTA-HEM

TRADITIONELLA
IDEMODELLER

KLASSISKA
IDEMODELLER

MODERNA
IDEMODELLER

färdigt, ifrånsett sista ytmålningen. I samband med 
leveransen av huspaketet och även under övriga ar-
betsskeden kan kunden fritt använda sig av sitt eget 
kunnande och använda egna resurser. Efter monterin-
gen kan byggarbetet fortsätta på insidan. Jetta-Talos 
representant hjälper till att hantera helheten. Repre-
sentanten har tillgång till ett brett nätverk av samar-
betspartners som kan behövas under byggprojektets 
olika skeden.  
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Huspaket
– förnuftigt
och kostnads-
effektivt

J
etta-Talo huspaketen är kända 
för en högre kvalitet och är mera 
omfattande samt underlättar 
byggandets framskridande.

Huspaketet
Jetta-Talo är en av Finlands största leverantörer av 
huspaket. Erfarenheten från tusentals husleveranser 
påvisar att ett huspaket oftast är det bästa alternati-
vet av dom förtillverkade alternativen som finns. Huset 
är utvändigt färdigt så nära som på sista målstryknin-
gen. Egnahemshusbyggaren kan använda sitt eget 
kunnande på invändiga arbeten. Arbetet framskrider 
smidigt när behövligt material finns tillgängligt på byg-
gplatsen. I huspaketleveransen finns det t.ex material 
till mellanväggar, bastuns tillbehör, lister samt övriga 
tillval som gjorts.

Jetta-Talo 
förverkligar
flexibelt 
Era planer

J
etta-Talo är känd för sin flexibla 
planering. Ni kan hitta ett till-
talande hem utifrån från våra 
Ide´modeller, genom att modi-

fiera någon av våra husmodeller eller 
genom att skissa upp en egen lös-
ning. Ni kan t.ex kombinera en plan-
lösning från ett Ide´modellhus till ett 
annat Ide´modellhus med ett annat 
utseende och stil. Våra planerare gör 
upp skisser och slutliga ritningar. Inte 
ens arkitekten behöver pruta på sina 
visioner när det förverkligas tillsam-
mans med Jetta-Talo.

Allt börjar från din tomt
Tomtens storlek och form är utgångsläget för byggan-
det. På en liten tomt är det bra att ta i beaktande såväl 
grannar som trafiken omkring. Det är också viktigt att 
ta i beaktande väderstreck, höjdskillnader, jordmån, 
rumsplacering samt omkringliggande byggnader.

Enligt dina egna önskemål
Ett unikt hem föds utifrån individuella synpunkter, 
husets stil och utrymmeslösningar samt materialval.  
Jetta-Talo lyssnar på kundens önskemål oberoende 
av om det är frågan om modifiering av ett Ide´modell-
hus eller dina egna eller arkitektens planer.
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Fler ide´modeller jetta-talo.fi

Budgeten håller
Jetta-Talo huspaket är av hög kvalitet och kostnad-
seffektiv. Budgeten är en vardaglig sak men också 
oundviklig vid allt byggande. Våra representanter har 
en gedigen erfarenhet av huspaketleveranser och hjäl-
per gärna till att få projektet framåt. Genom en god 
planering erhålls det bästa slutresultatet.

LÄS MER
YRKESBYGGARE

BROSCHYR!

Professionella byggarens 
partner
Vi skräddarsyr ett lämpligt leveransinnehåll och en 
lämplig monteringsomfattning.

Vi ser till att du har högklassiga material och de mest 
utvecklade konstruktionerna till hands. Leverera rit-
ningar och handlingar till oss så planerar samt tillver-
kar vi elementbyggnader enligt era behov och enligt 
överenskommen tidtabell.Skivfärdigt huspaket

Ett skivfärdigt alternativ är ett steg längre färdigställt 
huspaket. Huset är utvändigt färdigt förutom sista yt-
målningen. Husets rumsavskiljande väggar är färdigt 
skivade (ej spacklade) och inomhus kan arbetet med 
ytornas grundbehandling påbörjas såsom spackling, 
målning, tapetsering och plattsättning. Jetta-Talos 
representant har förslag till pålitliga entreprenörer för 
varje arbetsskede.

Jetta-Talos huspaket är kända för att vara högklassiga 

och omfattande och underlättar byggandets framskri-
dande. Genom att bekanta sig med huspaketets in-
nehåll får man en klarare bild av helhetskostnaderna.
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Indiduellt hem 
utgående från 
Ide´modellerna

K
undens behov och önskemål är 
alltid individuella. Jetta-Talo är 
ett flexibelt och effektivt huspa-

ketkoncept som möjliggör ett byg-
gande där önskemålen förverkligas. 
Från Ide´modellerna kan du hitta ett 
lämpligt hem som kan modifieras 
så att det uppfyller dina behov. Ide´-
modellhusens våningsyta kan såväl 
förstoras som förminskas. Man kan 
ändra på innerväggarnas placering, 
antalet fönster och dörrar samt stor-
leken på dessa.

Ide´modellhus som utgångsläge 

I denna broschyr presenterar vi några olika Ide´mo-
deller som grund till planeringen av hemmet. Ide´mo-
dellerna är planerade som funktionella helheter. Sällan 
hittas dock exakt det hem som passar in på alla dina 
behov.

Önskemålen kan vara bl.a ett större vardagsrum, kvist 
eller att sammanföra två sovrum till ett rymligare dis-
tansarbetsrum. Våra representanter hjälper till att hitta 
dom mest lämpliga lösningarna till ert drömhem.

”Ide´modellerna kan man ändra på 
flexibelt
Ibland är planlösningen lämplig 
men man gillar mera en annan stil”

T.ex Oslo 140 Ide´modellens planlösning kan utföras enligt dina önskemål på utseende ( t.ex Kontti eller Skoone 
stil)

Fler ide´modeller jetta-talo.fi

I modellbanken finns tusentals hus
Vi har under åren levererat tusentals hus och därmed 
är vår planeringskompetens högklassig. Våra planera-
re känner till byggandets olika utmaningar. Genom att 
diskutera med våra representanter klarnar önskemå-
len. Våra experter kan föreslå olika Ide´modeller som 
motsvarar dina krav på boendet.

Jetta-Talo erbjuder förutom byggnadsplanering även 
inredningsplaneringstjänster tillsammans med olika 
parter.

Från Stark-järnhandelskedjan erbjuds kostnadsfri 
handledning vid val av ytmaterial. Puustelli-kök och 
deras personal hjälper till vid köksplaneringen.

Förutom ovannämnda så finns yrkeskunskap och yt-
terligare tilläggstjänster att tillgå från Jetta-Talo och 
deras samarbetspartners, även för mera krävande 
utmaningar och problemlösningar. Ett bra planerat 
utrymme håller över tid och betjänar användaren på 
bästa tänkbara sätt.

Inredningsplanering gör ditt hem trivsamt och praktiskt
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Arkitektens 
planering. 
Jetta-Talos 
förverkligande.

P
laneringen av bostadsbyggande 
är ibland exeptionellt krävande. 
Tomten kan vara utmanande 

och då är hjälp från en professionell 
planerare på sin plats. Bästa slutre-
sultatet får man oftast då arkitektens 
synpunkter får vara i en nyckelroll.

Egna 
planeringen. 
Jetta-Talos 
utförande.

V
ar och en av oss har våra egna 
önskemål på vårt boende. Ett 
alternativ är att skissa en egen 

planlösning för det kommande hem-
met. Jetta-Talo förverkligar ett funkti-
onellt, personligt och individuellt hem 
på utifrån detta.

En klar stil
Högklassiga material tillfredsställer även en mer krä-
vande planerare och en flexibel tillverkning garanterar 
ett lyckat och planenligt slutresultat. Jetta-Talo står för 
olika stilar och innovativa modiga lösningar.

En dialog mellan arkitekt, kund och Jetta-Talo är alltid 
smidig.

Fabrikens tekniska planerare finslipar och gör klart 
kundens och arkitektens planer. Dom färdiga planerna 
skall utföras utan att pruta på något och här är Jetta 
-Talo den bästa samarbetspartnern.

 

Proffsens färdigställande av den 
egna planeringen 
 

Kunden har ofta olika tankar och önskemål på utrym-
meslösningar och utseende.

Jetta-Talos planerares mål är att hitta bästa möjliga 
slutresultat där kunden skall trivas. Vid planeringen 
av ett eget hem är det viktigt att beakta väderstreck, 
husets placering på tomten, utrymmens funktion och 
mått. Jetta-Talos planerare tar i beaktande ovannäm-
nda saker på de slutliga ritningarna.

Vår planeringstjänst upp-
gör behövliga byggnads-
ritningar
Vår planeringstjänst uppgör byggnads-

lovhandlingar utgående från arkitek-

tplaneringen och finslipar dem så att de 

passar in i Jetta-Talos produktion.

   

Jouko Rekilä

Planeringschef
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Moderna 
ide´modeller

Kontti 173

Kontti 170

Kontti 187

Modellerna är planerade i tidlös, mo-
dern och nordisk stil. Rejäla tydliga trä-
hus passar speciellt bra in i en urban 
stadsmiljö. Ide´modellerna förenar nya 
ideér, raka förenklade linjer och gam-
mal funkisstil på ett fräscht sätt. 

Kaava parhus

@kohtikotia

Alla husmodeller hittas på websidan
www.jetta-talo.fi

@musta_maja

I de moderna ide´modellerna finns en klar stil där man har fäst speciellt mycket uppmärksamhet på planlösningarna. Kraven som ställs 
t.ex av en liten tomt har uppmärksammats på såvis att man lyft upp höjdnivån på inneutrymmen för att undvika direkt insyn från gatuplan. 
Stora fönster ger dagsljus. Terasser, balkonger och klara rejäla inneutrymmen skapar trivsel och en känsla av rymd. 

Bekanta Er med kundberättelserna i Jettahem-tidskriften och på jetta-talo.fi12 13



Kaarna 97 Våningar  1 + källare
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 97 m2

Våningsyta 110 m2 

Kaarna 112 Våningar  2
Antal rum 4R + K + RKT
Bostadssyta 112 m2

Våningsyta 134 m2 
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Koto 114 Våningar  1
Antal rum 4R + K 
Bostadssyta 114 m2

Våningsyta 129 m2 

Koto 114 AK Våningar  1
Antal rum 4R + K + BT + förråd
Bostadssyta 114 m2

Våningsyta 137,5 m2 

14056 14056                                                                                             
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Koto 161 Våningar  2
Antal rum 7R + K
Bostadssyta 161 m2

Våningsyta 190 + 9 m2 

Oslo 104 Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 104 m2

Våningsyta 119 m2 

13856
143668
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Oslo 171 Våningar  1
Antal rum 5R + K + RKT
Bostadssyta 171 m2

Våningsyta 197 m2 

Oslo 140

19966

Våningar  1
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 140 m2

Våningsyta 158,5 m2 

16166

Fler ide´modeller jetta-talo.fi
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Paja_Black 148 Våningar  2
Antal rum 6R + K + entre`
Bostadssyta 148 m2

Våningsyta 178 m2 

Paja 130 Våningar  1 
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 130 m2

Våningsyta 150 m2 

13456
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Kontti 165 Våningar  2
Antal rum 5R + K + entre`
Bostadssyta 165 m2

Våningsyta 196 m2 

Kontti 140 Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 140 m2

Våningsyta 161 m2 

1
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5
6

11766

Fler ide´modeller jetta-talo.fi
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Kaarna 49 + 17 Våningar  1
Antal rum 1R + stugkök + gillestuga
Bostadssyta 49 + 17 m2

Våningsyta 59 + 23 m2 

Kontti 171 Våningar  2
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 171 m2

Våningsyta 200 m2 

Om Ni önskar går det att få även inglasad terass. 
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15232
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Kaarna 100 + 20 Våningar  1
Antal rum 4R + K + matsal + gillestuga
Bostadssyta 100 + 20 m2

Våningsyta 114 + 26 m2 

Kaarna 80 Våningar  1
Antal rum 2R + stugkök
Bostadssyta 80 m2

Våningsyta 92 m2 

19922

Fler ide´modeller jetta-talo.fi
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Kaarna 121 Våningar  1
Antal rum 4R + stugkök
Bostadssyta 121 m2

Våningsyta 136 m2 

@musta_maja

15056

9
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5
6

Bekanta Er med kundberättelserna i Jettahem-tidskriften och på jetta-talo.fi30 31



Klassiska 
ide´modeller

Kuura 68

Kuura 159

Kuura Basic 100

Kuura Basic 90

Ett klassiskt ide´modell hus är planerat 
på basen av välfungerande lösningar. 
Stilen på dessa hus är klassiskt dis-
kreta och konstruktionslösningarna är 
skickligt planerade så att alla delar skall 
passa in på ett naturligt sätt.

Ett klassiskt hem passar såväl i stadsmiljö som på landsbygden samt i ny 
eller gammal omgivning. Under årtionden har vi samlat erfarenhet som vi 
använder i planeringen av utseende och invändig planlösning.

Kända välfungerande planlösningar fungerar fortfarande. Klassiska mo-
dellerna är tidlösa och alltid aktuella. Alla Jetta-Talos ide´modeller kan fle-
xibelt modifieras på basen av kundens eller tomtens krav.

@jasminaparhiala

Alla husmodeller finns på websida
www.jetta-talo.fi

@jettatalo

Bekanta Er med kundberättelserna i Jetta-
hem-tidskriften och på jetta-talo.fi

32 33



Kuura 110 AK Våningar  1
Antal rum 4R + K + BT + Förråd
Bostadssyta 110 + 10 m2

Våningsyta 139 m2 

18056

9
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Kuura 121 Våningar  1
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 121 m2

Våningsyta 137 m2 

15057
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Kuura 134 Våningar  1
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 134 m2

Våningsyta 154 m2 

14056

1
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5
6

Kuura 128 Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 128 + 6 m2   tekniskt utrymme
Våningsyta 151 m2 

16666

Fler ide´modeller jetta-talo.fi
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Skoone 105 + 21 Våningar  1
Antal rum 6R + K
Bostadssyta 105 + 21 m2

Våningsyta 121 + 28 m2 

Nästa alla husmodeller kan fås med tegeltak.

13266
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Kuura 152 B Våningar  2
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 152 m2

Våningsyta 177 m2 

11556
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Skoone 123 Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 123 m2

Våningsyta 143 m2 

Skoone 135 Våningar 1
Antal rum 5R + K
Bostadssyta 135 m2

Våningsyta 152 m2 

16666 17966
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Traditionella 
ide´modeller

Raanu 168

Raanu 116

Villa 148 AK

Pohjalainen 1

Traditionshusen är till stilen romantiska 
och andas en bekymmerslös och lant-
lig stämning och kallar till en hemtrevlig 
gemenskap. Typiskt för denna modell 
är rejäla utsmyckningar, stora täckta 
terrasser, hög rumshöjd och ett starkt 
intryck.Alla husmodeller hittas på websidan

www.jetta-talo.fi

@jettatalo

Ett traditionellt ide´modellhus har utsmyckade fönster,pelare och övrigt till stilen passande detaljer som alltid är tidsenliga. 
Traditionen har uppdaterats enligt Jetta-Talos stil för att anpassas till nutidens behov. Ett traditionshus passar utmärkt i en 
lantlig miljö – där det andas positiv nostalgi och en uppskattning av traditioner.

Bekanta Er med kundberättelserna i Jettahem-tidskriften och på jetta-talo.fi @jettatalo42 43



Vakka 110 + AK Våningar  1
Antal rum 4R + K 
Bostadssyta 110 m2

Våningsyta 135 m2 

Vakka 116 Våningar  1
Antal rum 3R + K
Bostadssyta 116,5 m2

Våningsyta 134 m2 

13856 14456

4200 9
0
5
6
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Raanu 134 Våningar  1
Antal rum 5R + K + rkt
Bostadssyta 134 m2

Våningsyta 150 m2 

Raanu 160 Våningar  2
Antal rum 5R + K + entre`
Bostadssyta 160 m2

Våningsyta 189 m2 

10256

15900
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Raanu 207 Våningar  2
Antal rum 7R + K + entre`
Bostadssyta 207 m2

Våningsyta 236 m2 

Raanu 231 Våningar  1,5
Antal rum 6R + K + entre`
Bostadssyta 231 m2

Våningsyta 262 m2 

12156

14456

Fler ide´modeller jetta-talo.fi
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Villa 123 Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 123 m2

Våningsyta 141 m2 

Villa 195 Våningar  1,5
Antal rum 6R + K + RKT + entre`
Bostadssyta 195 m2

Våningsyta 219 m2 
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Pohjalainen 129 Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 129 m2

Våningsyta 148 m2 

Pohjalainen 130

16856

16000

Lisää ideamalleja jetta-talo.fi

8
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Våningar  1
Antal rum 4R + K
Bostadssyta 130 m2

Våningsyta 148 m2 

9
6
0
0
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En frisk , 

energisparande 

konstruktion

J
etta-Talos thermokonstruktioner 
är planerade för Finlands krävan-
de väderförhållanden. Fyra årsti-

der och stora skillnader i temperatur 
ställer höga krav på konstruktioner-
na. Konstruktionerna är brandsäkra 
och fungerar värme- och fukttekniskt 
rätt. Jetta-Talo är ett ekologiskt och 
energieffektivt val som har en frisk in-
omhusluft.

Ett tätt hus sparar energi

Husets täthet påverkar märkbart värmeförluster 
och energiförbrukningen. Jetta-Talos energieffekti-
va konstruktion syns på energiberäkningarna.
I ett vanligt , medelstort hus (täthetstal q50 = 
4) kostar energisvinnet i medeltal ca 320€ 
per år. Om täthetstalet stiger med en 
enhet så ökar värmekostnaderna med 
ca 7%.
 

Jouni Honkonen
konstruktionsplanerare

Med Jetta-Talo passivnivåns täthet (q50 = 
0,6) är energiförlusten bara ca 50€ per år. 
(Vertia Oy)

1. Nedre bjälklagets och ytterväggens ans-
lutning

2. Innertakets och ytterväggens anslutning

3. Tätning av genomföring

4. Mellanbjälklagets och ytterväggens ans-
lutning

5. Omsorgsfullt tätade fönster och dörrar

6. Noggrannt tätade Thermo skivor i ytter-
väggen

1. Thermo konstruktionen är trygg och energief-
fektiv. Thermo konstruktionens U-värde är 0,14 eller 
0,10

2. Mellan Thermo skivan och innerväggsskivan finns 
utrymme för eldragningar

3. Hörnens fogar är överlappade , fogisoleringsull 
och uretanskum säkerställer en varm och dragfri 
hörnkonstruktion

4. Golvets och ytterväggens anslutning är dragfri och 
tät 

5. Som vindskydd används vindskyddsgipsskiva

6. Fasadbeklädnadens ventilering är effektivt funge-
rande även ovanför dörrar och fönster. I underkant 
på fasadbeklädnaden finns insektnät monterat.

Ett frisk inomhusluft
Thermo konstruktionen möjliggör en trygg 
och en inomhusluft av hög kvalitet. Jetta- 
Talo använder byggnadsmaterial som tillhör 
gruppen med minsta utsläppsklass M1. I ett 
hus var tätningar är utförda på rätt sätt upple-
vs inget drag och inomhusluften är jämn och 
behaglig.

Energieffektiv
I Jetta-Talos Thermo konstruktioner finns det 
två alternativ på U-värdet 0,14 eller 0,10. Dessa 
värden understiger rejält gällande byggnadsnor-
mer. I energieffektivt byggande är tätheten och 
fukthantering i en nyckelroll. Jetta-Talo är i Vertia 

Ab:s undersökningar en föregångare då det gäller 
de mest energieffektiva husen.

Posi-Balk - konstruktion

Till sitt Jetta-Talo kan man välja 
takmaterial i tegel eller plåt.

ABLOY lås och beslag 
levereras av:

silence

Enligt Vertias rapportsammanfattning för utförda täthetsmätningar så hål-
ler  Jetta-Talo hög klass. (Vertia Oy 2018)

0,6 0,6 0,6
0,7

0,5

1,0 1,0 1,0 1,01,1
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Byggandets 
torrkedja under 
kontroll

J
etta-Talos torrkedja är obruten. 
Material och konstruktioner för-
varas torrt från tillverkning till 

montering.
Egna montörer
Montering ingår alltid i en leverans av Jetta-Talo hus-
paket. Företagets egna, utbildade och erfarna montö-
rer uppför huspaketet noggrannt och snabbt skyddat 
från väder och vind. Även monteringsarbetet utförs i 
enlighet med ISO 9001 –sertifikat.

Det skyddade och intäckta huspaketet monteras fast 
till grunden direkt från transportbilen och huset fås på 
det viset snabbt skyddat mot väder.

Efter detta är det enkelt att fortsätta arbetet inomhus 
under årets alla årstider.

Kvalitet byggs upp av detaljer. Jetta-Talos kundnöjd-
het är nästan 100%

Volymelementen monteras väderskyddade på färdig 
grund.

Jetta-Talo monterar elementen noggrannt och med 
yrkeskicklighet.

Jetta-Talo är utvändigt färdigt så när som på den sista 
målstrykningen. Kunden kan direkt fortsätta med in-
omhusarbeten under kalla vinterdagar.

Sertifierad tillverkning
Huspaketets element tillverkas i torra förhållanden i en-
lighet med ISO 9001 – sertifikatet. Genom kontinuerlig 
skolning av personalen bibehåller kunnandet tidsenligt 
och på bästa möjliga nivå. Jetta-Talos produktionslinje 
förverkligar flexibelt och med hög kvalitet hus enligt 
de ritningar som planerats på planeringsbordet. Våra 
anställda har lång erfarenhet. Varje arbetsskede görs 
med yrkesstolthet, noggrann och med moderna verk-
tyg.

Jetta-Talos montörer hör till de bästa i Finland. Belå-
tenheten bland våra kunder då det gäller montering av 
huspaket är på marknadens bästa nivå (RTS 2018).

Uppskattad av kunderna
Rakennustutkimus RTS har gjort en undersökning 
(2018) på egnahemshusmarknaden där det framgår 
att Jetta-Talo tillhör toppskiket i sin bransch, att kun-
derna är nöjda med husfabriken, att kunderna rekom-
menderar Jetta-Talo till andra och att kunderna anser 
att Jetta-Talos husleveranser, montering och planering 
är pålitliga.

I medeltal

Jetta-Talo

KUNDNÖJDHETEN FÖR MONTERINGEN 
ÄR MARKNADENS BÄSTA 
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I medeltal

X = övriga hustillverkare

X = övriga hustillverkare

KUNDNÖJDHETEN FÖR MONTERINGEN 2017-2019,

3 ÅRS INDEX FÖR KUNDNÖJDHET (RTS 2018)
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®VÄLKOMMEN HEM 

FLER JETTAHEM FINNS

PÅ INSTAGRAM

#JETTATALO

#JETTAKOTI

@musta_maja58 59



Jetta-Talo har tillverkat hem under nästan 40 år. Jetta-Talos sätt att 
göra unika hem har finslipats med hjälp av tiotals år av erfaren-
het. Vi har levererat över 7000 husleveranser och över 10 000 hem.  

År 2019 levererades över 300 Jetta-hem.

Jetta-Talo – ett pålitligt val

Jetta-Talo Oy | Viitalammintie 69 | 69950 Perho | myynti@jetta-talo.fi

jetta-talo.fi

Av dom som anskaffat ett Jetta-Talo hem så är nästin-
till 100% nöjda med husleveransen och var alla redo 
att rekommendera Jetta-Talo även till andra.
(RTS 2018)

92,4 %

Tyytyväisyys talotehtaaseen

83 %

Jetta-Talo Oy          Keskimäärin

100 %

Tyytyväisyys talotoimitukseen

91,2 %

®VÄLKOMMEN HEM 
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