
Edullisin tapa tiivistää 
vetoisat ovet ja ikkunat!

Binja Tiivistyslista

•  Tutkitusti tehokas energiansäästäjä  •  Helppo asentaa  •  Palkittu tuote



Vähemmän pölyä
– terveellisempi sisäilma
Binja Tiivistyslistat estävät pölyn tunkeutumi-
sen oven ja ikkunoiden raoista sisälle. Näin sii-
voustarve vähenee, yläpölyongelma pienenee, 
allergiat ja astmat vähenevät ja siivouskustan-
nuksia säästyy.
    Binja Tiivistyslista eristää tehokkaasti esim. 
linjasaneerausten yhteydessä syntyvää melua 
ja pölyä joka kantautuu huoneistoihin. Taloyh-
tiöt ja urakoitsijat voivat edullisesti ja helposti 
vähentää remontin aiheuttamia haittoja hank-
kimalla tiivistyslistat kaikkiin remontoitavan 
kiinteistön huoneistojen oviin. 

Oviin ja ikkunoihin asennetut Binja Tiivistys-
listat estävät tehokkaasti esimerkiksi liiken-
teen ja rappukäytävien melun kuulumisen 
asuntoihin. Lääkärien ja hammaslääkärien 
vastaanotoilla on saatu erinomaisia kokemuk-
sia vastaanottohuoneen oven äänieristämi-
sestä Binja Tiivistyslistoilla. Myös käytävä-
äänien eristäminen hotellihuoneissa ovat 
edullista toteuttaa Binja Tiivistyslistoilla.
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Binja Tiivistyslista

On laskettu, että pelkästään Suomessa vetoisista ovista karkaa vuosit-
tain yhden ydinvoimalan verran kallista energiaa harakoille. Veto tuntuu 
epämukavalta ja tilannetta pahentavat myös sisälle tulevat noki, melu ja 
hajut. Vetoisia ovia on kaikkialla, eikä niiden tiivistäminen onnistu tavalli-
silla tiivistenauhoilla. Kuluneet kynnykset, kuluneet saranat ja vääntyneet 
ovet ovat kalliita korjattavia. Paitsi jos käyttää Binja Tiivistyslistaa. 

Kaikenlaisiin oviin 
– myös ikkunoihin!

Binja Tiivistyslistalla voi 
tiivistää kaikenlaiset ovet, 
niin kerros- rivi- ja omako-
titaloissa kuin myös liikera-
kennuksissa. Tiivistyslista 
estää tehokkaasti ja 
tutkitusti vetoa sekä eristää 
hajujen, pölyn ja melun 
pääsyä sisätiloihin. Binja 
Tiivistyslistoja löytyy useita 
eri värejä.

Tehokas
ääneneristäjä

Katso video 

www.binja.fi

Mukavuuden lisääminen ja energiansäästö on nyt näin helppoa!
Tienaa hintansa 

muutamassa 

viikossa!

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

Ulko-ovet Terassin ovet

Parvekkeen ovet Myös ikkunat!

Käytävän ovet Väliovet

Vastaanotto- 
huoneiden ovet

Mökin ovet

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

Katso video 

www.binja.fi

Tutkitusti 
tehokas

energian- 
säästäjä!



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

Binja Tiivistyslista

Binja Tiivistyslistan teho on VTT:n testaama. Se on 
saanut myös 1. palkinnon InnoSuomi-kilpailussa.

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

www.binja.fi
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