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sisustus+

Tiileri Kaisa

T
akan yksiselitteinen ostoperuste on aiemmin ollut 
kodin lämmittäminen. Viime vuosina takkoja on alettu 
hankkia yhä useammin sisustusmielessä. Syksyn Habi-
taressa nähtiin paljon kahteen suuntaan aukeavia "läpi-
näkyviä" takkasydämiä, hissiluukkuja sekä takkapui-

den tuomista sisustuselementiksi. K-raudasta kerrotaan, että vaa-
leaksi rapatut, sirorakenteiset ja suurilla lasisilla takkaluukuilla 
varustetut mallit ovat juuri nyt suosiossa. TeKsTi Tuomas lehTonen  KuvaT valmisTajaT

 Suosikki 1  Suosikki 2  Suosikki 3 

 Haastaja 

Huoneen keskipiste, 

vaikka keskellä huonetta!

Hinta: 2 890,- (ei sis. asennusta)

Mitat: K. 118 cm

jötul F473 edustaa takkojen 

uutta, visuaalisuutta korostavaa 

tyylisuuntaa. siron F473:n suu-

ri, kaarevalasinen takkaluuk-

ku näyttää tulen koko kauneu-

dessaan. Red dot design award 

-suunnittelupalkinnon voittanut 

takka voidaan sijoittaa keskel-

le huonetta. Kun savuputki sijoi-

tetaan takan päälle, takkaa voi-

daan kääntää 360 astetta. hissi-

luukun ansiosta pesä on täytet-

tävissä ahtaassakin tilassa. •

Helposti koottava 

katseenvangitsija

Hinta: 3 300,- (ei sis. asennusta)

Mitat: K. 166 cm 

norjalainen design-takka, jonka 

takkasydän polttaa puut puh-

taasti. suomalaisia Fs84:ssä 

miellyttää harmonisesti muo-

toiltu, soikea takkaelementti. 

Kevytrakenteinen jötul lämmit-

tää jo pian tulen sytyttämisen 

jälkeen, joten se sopii vaikka-

pa huvilalle. muotonsa ansios-

ta jötul sopeutuu niin kulmauk-

seen kuin suoralle seinällekin. 

se on helppo koota myös omin 

voimin.

Tulen ja takkapuiden äärellä 

Hinta: tarjoushinta alkaen 

2 200,- (asennus 440,-)

Mitat: K. 1 460, s. 530, 

l. 735 mm.

ivalo-kiertoilmatakan myynti-

valtti on suuri lasinen takka-

luukku, josta kajastava tuli rau-

hoittaa mielen. valkoiseksi 

slammattu kiertoilmatakka läm-

mittää tilan hetkessä ja sovel-

tuu siksi mainiosti vapaa-ajan 

asuntoon. Tulipesän alapuolelle 

on saatavissa lisähintaan polt-

topuusyvennys. Takkapuut ovat 

hieno sisustuselementti! 

Millaisia takkoja me suomalai-
set ostamme juuri nyt? Esitte-
lyssä takat top-3 sekä haastaja.

Takka tarpeeseen

Kiertoilmatakka 
Puhuri ivalo

Koti lämpimäksi – 

jopa vuorokaudeksi

Hinta: alaliitoksella 2 190,- ja 

yläliitoksella 2 830,- (+ rahti ja 

muuraus)

Mitat: K. 1 900, s. 680, 

l. 1 065 mm.

Kaisa on suomalainen tiilitakka, 

jonka varauskyky riittää läm-

mittämään kotia jopa vuorokau-

den. valkoinen antiikkilaastirap-

paus ja valurautaluukkua ympä-

röivät somistekaakelit loihtivat 

takan näyttävän ilmeen. Kaisa 

vetoaa modernilla ulkonäöllään 

ja erinomaisilla lämmitysomi-

naisuuksillaan. saatavana takan 

päälle tai taakse sijoittuvalla 

hormiliitoksella.

jötul Fs84 jötul F473


