
Edullisin tapa tiivistää 
vetoisat ovet ja ikkunat!

Binja Tiivistyslista

•  Tutkitusti tehokas energiansäästäjä  •  Helppo asentaa  •  Palkittu tuote
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Binja Tiivistyslista

On laskettu, että pelkästään Suomessa vetoisista ovista karkaa vuosittain 
yhden ydinvoimalan verran kallista energiaa harakoille. Veto tuntuu epä-
mukavalta ja tilannetta pahentavat myös sisälle tulevat noki, melu ja hajut.  
Vetoisia ovia on kaikkialla, eikä niiden tiivistäminen onnistu tavallisilla 
tiivistenauhoilla. Binja Tiivistyslistalla ratkaiset nämä kaikki ongelmat 
kerralla!

Varma ja helppo  
tapa tiivistää!
Binja Tiivistyslista naulataan ongelmaoven karmiin 
niin, että listan tiiviste painautuu tiiviisti ovea vasten 
ja sulkee kerralla suuretkin raot. Näin helppoa se 
on. Asentaminen ei vaadi ammattilaista, jokainen voi 
tehdä sen itse. 

Mukavuuden lisääminen ja energiansäästö on nyt näin helppoa!

Paras energiaremontti ikinä

Vähemmän pölyä
– terveellisempi sisäilma
Binja Tiivistyslistat estävät pölyn tunkeutu-
misen oven ja ikkunoiden raoista sisälle. 
Näin siivoustarve vähenee, yläpölyongelma 
pienenee, allergiat ja astmat vähenevät ja 
siivouskustannuksia säästyy.

Tehokas
ääneneristäjä
Oviin ja ikkunoihin asennetut Binja Tiivistys-
listat estävät tehokkaasti esimerkiksi liiken-
teen ja rappukäytävien melun kuulumisen 
asuntoihin. Myös lääkärien ja hammaslää-
kärien vastaanotoilla on saatu erinomaisia 
kokemuksia vastaanottohuoneen oven 
äänieristämisestä Binja Tiivistyslistoilla.

Katso video 

www.binja.fi

”Remontti Ari”, Ari Lahti

”Tiivistyslistalla 
kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla”
”Energiansäästöasiat ovat meille kaikille 
hyvin tärkeitä. Binja Tiivistyslistalla saa-
daan oikeastaan kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla. Kaikki ikkunat ja ovet energiatii-
viiksi, ja samalla saadaan parannettua 
myös äänieristävyyttä. Listat ovat erittäin 
helppoja asentaa!”

TV:stä 
tuttu!

VTT:n testin mukaan jo yhden oven tiivistäminen 
Binja Tiivistyslistoilla parantaa kodin ilmatiiveyttä  
14 %. Kuluneet kynnykset, kuluneet saranat, 
vääntyneet ovet ja jopa uusien ovien tiiveysongel-
mat ovat kalliita korjattavia, paitsi jos käyttää Binja 
Tiivistyslistaa. Energiansäästö alkaa saman tien 
asennuksesta; veto loppuu ja lämmityskustannukset 
laskevat. Nerokas keksintö, joka on saanut myös 
InnoSuomi-palkinnon! 

Helppo 

asentaa!

Jo yhden oven 

tiivistäminen 

paransi kodin 
ilmatiiviyttä 

14%
Montako ulko-ovea 

teillä on?



Binja Tiivistyslistat saat valmiina 
ovikohtaisena pakettina, jossa on karmi- 
ja kynnyslistat, asennusnaulat sekä 
asennusohjeet. 

Binja Tiivistyslista

Kaikenlaisiin oviin – myös ikkunoihin!
Binja Tiivistyslistalla voi tiivistää kaikenlaiset ovet, uudet ja vanhat, niin 
kerros-, rivi- ja omakotitaloissa kuin myös liikerakennuksissa. Tiivistyslista 
estää tehokkaasti ja tutkitusti vetoa sekä eristää hajujen, pölyn ja melun 
pääsyä sisätiloihin. 

Sopivat listat paketissa!
Binja Tiivistyslistojen värivaihtoehtoina ovat valkoinen sekä eri puulajien sävyt. Valmiissa 
paketissa on ovikohtaiset listat karmeihin ja kynnykseen. Paketteja on kahta pituutta oven 
korkeuden mukaan. Paketissa oleva kynnys on MDF-listaa.Kovempaan kulutukseen on 
saatavissa erikseen massiivitammista listaa eri leveyksinä sekä kynnyksen suojaksi metalli-
sia suojalistoja. Binja Tiivistyslistat myös ikkunoiden tiivistämiseen.

Nerokkainkaan idea ei toimi jos et hanki  sitä. Tee se nyt!

valkoinen mahonki tammi pyökki kirsikka mänty

Edut
•  Säästöä energiakustannuksissa: vaikutus pakkasella jopa kolme astetta   
 sisälämmössä = lämmityskustannuksissa säästöä jopa 15 %!
•  Erittäin tehokas ääneneristäjä
•  Vaimentaa ja estää kerrostaloissa ylimääräiset 
 käytävistä tulevat melu- ja hajuhaitat
•  Ovien kolahtelu ja veto loppuu
•  Parantaa asumismukavuutta
•  Tiivistää uudet ja vanhat ovet tai ikkunat 
    helposti, varmasti ja EDULLISESTI
•  Siisti ja kestävä lopputulos

Hotellit, taloyhtiöt, sairaalat
Binja Tiivistyslista toimii tehokkaana energiansäästäjänä sekä melun 
ja pölyn estäjänä myös julkisissa tiloissa. Käytävä-äänien eristäminen 
hotellihuoneissa, vastaanottotilojen ääneneristyksen parantaminen sekä 
kiinteistöjen lämmityskulujen pienentäminen ovat  edullisia toteuttaa Binja 
Tiivistyslistalla.

Ulko-ovet

Terassin ovet Parvekkeen ovet

Myös ikkunat!

Käytävän ovet Väliovet

Hotellin ovetVastaanotto- 
huoneiden ovet

Mökin ovet

Binjan saat myös valmiiksi oviin ja ikkunoihin asennettuna. 
Kysy tarjous Binjalta!

Tienaa hintansa 

muutamassa 

viikossa!

Myös valmiiksi asennettuna

Estää melun ja pölyn saneerauskohteissa
Binja Tiivistyslista eristää tehokkaasti esimerkiksi linjasaneerausten yhtey-
dessä syntyvää melua ja pölyä joka kantautuu huoneistoihin. Taloyhtiöt  
ja urakoitsijat voivat edullisesti ja helposti vähentää remontin aiheuttamia 
haittoja hankkimalla tiivistyslistat kaikkiin remontoitavan kiinteistön huo-
neistojen oviin.

Binja Oy  • Leipojantie 2, 91100 Ii 

• tuotanto ja myynti puh. (08) 817 0388

• www.binja.fi -verkkokauppa 

• tilaukset myös sähköpostilla binja@binja.fi 

• projektimyynti ja suurkohteet puh. 0400 727 687

• hyvinvarustellut rautakaupat kautta maan

Hanki nyt helposti!



• Ehkäisee kosteusvarioita • Parantaa asumisterveyttä • Lisää asumisviihtyisyyttä

Turvaa kiinteistön rakenteet 
kalliilta vesivahingoilta!

Binja Turvalista



Kiinteistöjen kosteus- ja sisäilmaongelmien aiheuttamien haittojen arvioidaan 
olevan vuodessa samaa luokkaa kuin kiinteistöjen lämmityskustannusten eli noin 
3 miljardia euroa. Merkittävä osa ongelmista voidaan estää tai niiden haittoja voidaan 
lievittää kun oikeisiin asioihin kiinnitetään huomiota ajoissa. Veden, pölyn ja muiden epä-
puhtauksien kertyminen rakenteisiin voidaan estää edullisesti ja helposti Binja Turvalistalla.

Estää kosteuden ja lian 
pääsyn lattianrakoon
Runsaan veden käytön, vesivahingon 
tai koneellisen pesun seurauksena 
lattian pesuvettä voi vuosien mittaan 
päästä runsaastikin lattianrajasta 
rakenteisiin aiheuttaen vaurioita. Binja 
Turvalistan kumitiiviste painautuu tiiviisti 
lattiaa vasten ja estää veden pääsyn 
lattia- ja seinärakenteisiin.

Eristää mikrobit – 
parantaa sisäilmaa

Estää melut ja hajut
kerroksesta toiseen
Kerrosten välisiä, betonilaattojen saumois-
ta tulevia ääniä ja hajuja voidaan estää 
tehokkaasti asentamalla huoneistoihin 
Binja Turvalistat.

Tehokas ääneneristäjä
huoneiden välillä
Binja Turvalistalla voidaan parantaa myös 
huoneistojen välistä ääneneristystä asen-
tamalla ne huoneistojen välisten kevyiden 
väliseinien jalkalistaksi.
    Turvalistan tiiviste painautuu tiiviisti lat-
tiaa vasten ja estää äänten kulkeutumisen 
lattianrajassa huoneesta toiseen.

Binja Turvalista estää tehokkaasti 
korvausilman tulon asuntoon lattian alla 
olevista rakenteista. Näin hyvin yleisesti 
alapohjissa esiintyvät epäpuhtaudet 
eivät pääse huoneilmaan ja hengitettä-
vän ilman laatu paranee.

Tyylikkäät värit

valkoinen sininenhopeanharmaa

Turvalistaa on saatavana valkoisena, 
hopeanharmaana tai sinisenä.

Binja Turvalista

Siivousliike Meranti Oy,  
toimitusjohtaja Antti Pietilä

”Turvalista on 
kiinteistölle halpa 
henkivakuutus”
Binja Turvalistalla voidaan edullisesti 
ehkäistä ja pienentää kiinteistöjen 
kosteusriskejä ja sisäilmaongelmia 
merkittävästi. Suosittelemme Turvalis-
tojen asentamista kaikkiin siivouskoh-
teisiimme!

Binja Oy  • Leipojantie 2, 91100 Ii 

• tuotanto ja myynti puh. (08) 817 0388

• www.binja.fi -verkkokauppa 

• tilaukset myös sähköpostilla binja@binja.fi 

• projektimyynti ja suurkohteet puh. 0400 727 687

• hyvinvarustellut rautakaupat kautta maan

Hanki nyt helposti!
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Edullisin tapa ehkäistä kosteusvauriot ja parantaa asumisterveyttä!


