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Opas energiatehokkaaseen, turvalliseen ja 
käytännölliseen kodin sähköistämiseen
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Rexel myy ja markkinoi sähköalan tuotteita, palveluita sekä 
ratkaisuja yksittäisistä urakoitsijoista suuriin teollisuuden 
toimijoihin ja palvelualan yrityksiin.



Laadukas kOTI    3

sisällys-
luettelo

8

16

10
12

146

suunnittele & sähköistä
keittiö
Olohuone
Makuuhuone
ulkotilat
kylpyhuone
sauna

4
6
8

10
12
14
16



4    Laadukas kOTI

suunnittele

Myös kodin sähköistyksessä hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty. sähköratkaisut kannattaa ottaa huo-
mioon heti rakentamisen ja remontin suunnitteluvai-
heessa. Jos kodin sähköistyksen aloittaa esimerkiksi 
keittiön jo valmistuttua, vaativat viime hetken toimen-
piteet usein ylimääräistä aikaa sekä – ennen kaikkea 
– rahaa. 

Huomattavan tärkeää on siis aloittaa keskustelu luotettavan ja asian-
tuntevan sähköammattilaisen kanssa jo hyvissä ajoin. Nykypäivän kodin 
sähkölaitteet ovat entistä suuritehoisempia. Myös niiden määrä on 
kasvanut ajan saatossa. Tämän vuoksi toimivuuden ja estetiikan lisäksi 
myös energiatehokkuuteen kannattaa käyttää aikaa. 

Juuri sinun tarpeisiisi valituilla ratkaisuilla lisäät kotisi viihtyisyyttä, toimi-
vuutta sekä turvallisuutta lukemattomin eri tavoin – huoneesta toiseen. 
Miten sähkö palvelee parhaiten juuri sinun kotisi arkea?

&
sähköistä

• kodissa tulee olla palovaroitin jokaista 60 
neliömetriä kohden. Verkkovirtaan kytketty 
palovaroitin on toiminnaltaan luotettava turva. 

• Hyvä lattialämmitys mahdollistaa muun 
lämmityksen säätämisen alemmaksi, mikä 
säästää energiaa.

• Liiketunnistimien avulla voit säätää valoja myös 
silloin, kun kätesi ovat täynnä.

• kotiautomaatiolla varmistat, ettei silitysrauta jää 
päälle tai ovet lukitsematta.

sähköfaktaa
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Lämmitys

suomalainen koti tarvitsee 
lämpöä. Pidä talosi lämpimänä 
ja energiatehokkaana uusien 
lämmitysratkaisujen avulla. Eri 
tilojen lämmitysvaatimukset 
on hyvä ottaa huomioon heti 
rakentamista tai remonttia 
suunniteltaessa.

Mistä sinun unelma-
kotisi koostuu?
Tämän lehden sivuilla esittelemme mielenkiintoisia rat-
kaisuja, jotka takaavat käyttömukavan sekä turvallisen 
kodin – energiatehokkuudesta tinkimättä.

3. 

2. 

1. käyttömukavuus

Musiikkia älypuhelimesta tai 
tyylikkäät ja muuhun sisustuk-
seen sopivat asennuskalusteet 
kuten pistorasiat ja valaistuksen 
kytkimet. Tämän lehden sivuilta 
löytyvät tuotteet edustavat alan 
uusimpia innovaatioita, jotka 
sulavoittavat arkea ja lisäävät 
kodin viihtyvyyttä – huoneesta 
toiseen.

Valaistus

Valo helpottaa arkea, piristää ja 
luo tunnelmaa. Oli kyse sitten 
olohuoneen portaattomasta 
valosäätimestä tai saunan 
valaistuksesta, ovat tehokkaat 
ja tyylikkäät valaisinratkaisut 
sekä niiden asettelu tärkeä osa 
jokaista kotia.
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keittiö

1. kulmapistorasia 3. Robus LEd-valaisin2. Älykeittiön 
musiikkisoitinHelppokäyttöinen aBB:n Nurkka- 

Jussi -pistorasia ajastimella sopii mm. 
kahvinkeittimen pistorasiaksi tai muihin 
virtalähteisiin, joissa ajastettu 
virrankatkaisu on tarpeen. 
kulmamalli soveltuu 
loistavasti asennetta-
vaksi keittiökaapiston 
alle.

LEdGROuPIN LEd-alasvalot voidaan 
sijoittaa keittiön kaapiston alapuolelle ja 
muihin vastaaviin mataliin paikkoihin.

Liitä iPhonesi seinässä olevaan aBB:n 
idock-telakkaan ja soita valitsemaasi 
musiikkia suoraan keittiössäsi. samalla 
puhelimen akku latautuu kätevästi. 
Halutessasi telakka voidaan liittää 
myös kotisi äänentoistojärjestelmään 
tai radioon.

6.

5.

4.

1. 3.

Asennuskalusteet Valaistus
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arjen viihtyvyyttä 
kodin sydämeen
keittiö sijaitsee lukuisten askareiden sekä yhteisen ajanvie-
ton keskiössä. ammattitaitoisella sähkö- ja valaistussuun-
nittelulla sekä sen laadukkaalla toteutuksella tilasta saadaan 
juuri sinun tarpeitasi tukeva, viihtyisä kokonaisuus.

keittiön suunnittelun kannalta oleellista on mm. pistorasioi-
den määrä ja toimiva sijoittelu, valaistuksen oikeaoppinen 
säätäminen sekä useiden laitteiden integrointi tilaan. Pisto-
rasioiden sijoittamisella yläkaapiston alapintaan tai kaapin 
sisään vältytään seinämateriaalin aukottamiselta ja tehdään 
rasioista kaunis osa sisustusta. ajastetut pistorasiat puo-
lestaan lisäävät keittiön turvallisuutta katkaistessaan virran 
automaattisesti silloin kun niin haluat.

Modernia talotekniikkaa hyödyntämällä lisäät keittiösi 
viihtyisyyttä entisestään todelliselle huipputasolle. Portaat-
tomasti säädettävällä valaistuksella luot tunnelmaa, pyy-
hekuivaimet keittiössä auttavat arkitoimissa ja viihtyvyyden 
huipputasoa edustava, keittiöön integroitu älypuhelin-
telakka luo keittiöstäsi koko kodin musiikkikeskuksen, 
jossa ohjelmasta vastaavat sinun, perheenjäsentesi tai 
ystäviesi suosikkisoittolistat.

4. Velox LEd-nauha 6. Lämpökaapeli 
lattiaan

5. Milo-
valumassalämmitinalppiluxin moderni ja erittäin pitkäikäinen 

Velox LEd-nauha mahdollistaa huomaa-
mattomat valaistusratkaisut keittiössäsi. 
LEd-valon-säätimellä säädät keittiösi 
valaistuksen joustavasti juuri tarpeillesi 
sopivaksi.

Palelevatko varpaasi talvella? Lattian alle 
sijoitettu Enston Tassu-
lämmityskaapeli pitää jalat 
lämpiminä ja samalla 
lämmittää koko tilaa.

LVI:n Valumassasta valettu lämmitin paitsi 
näyttää upealta, myös säilyttää lämmön 
tehokkaasti. sen pelkistettyä muotoa 
on korostettu sijoittamalla termostaatti 
lämmittimen taakse. 

• Pistorasioiden sopiva määrä sekä oikea-
oppinen sijoittelu.

• Energiatehokkuutta oikeilla laitevalinnoilla.
• Oikea määrä valoa juuri silloin kun haluat  

tuo käyttömukavuutta.
• kylmälaitteiden oikeaoppinen sijoittelu ja 

säätäminen.
• kosteusvahti turvaa kotisi vesivahingoilta.
• Pyyhekuivaimet myös keittiössä tekevät arjesta 

toimivamman.

keittiön muistilista

2.

Lämmitys
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Olohuone

1. Pistorasiat 3. Virtauslämmitin2. Peitelevyt
aBB:n IMPREssIVO -sarjan antenni-, 
kaiutin ja RJ45-pistorasiat edustavat 
huippulaatua tyylikkäällä ulkonäöllä. 
useat värivaihtoehdot ja peite-
levyratkaisut mahdollistavat 
näiden luovan yhdistele-
misen.

Ensto Tupa -virtauslämmitin, joka sopii 
kompaktin kokonsa ansiosta seinälle 
sekä esimerkiksi suurten ikkunoiden alle. 

Lisää huoneeseen näyttävyyttä valitse-
malla aBB:n Carat ja axcent-sarjojen 
upeat peitelevyt pistorasioille ja valais-
tuksen kytkimille.

5.

1.

3.

Asennuskalusteet Lämmitys
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Olohuone on 
viihtymistä varten
Olohuone on kodin suosituin huone ja samalla sen kasvot. 
aikaa vietetään television ääressä, videopelien parissa tai 
yhdessä illallista syöden. kuten kaikkien kodin huoneiden 
kohdalla, myös olohuoneen sähköistyksen tarkalla suunnit-
telulla pystytään välttämään sudenkuopat. Toteutuksen 
ytimessä on viihtyvyys sekä kodin turvallisuus.

Nykypäivän kotiviihdekeskuksien takaa löytyy usein sekava 
ja pölyä keräävä jatkojohtoröykkiö, joka ei pelkästään 
vaikeuta siistimistä vaan aiheuttaa myös todellisen palo-
vaaran kotona. Erilaisten kaapelointien ja pistokeratkaisujen 
järkevällä suunnittelulla taataan paloturvallisuuden lisäksi 
siisti yleisilme.

Vietettiin olohuoneessa kesäpäivää tai marraskuista iltaa 
takaa moderni ohjausjärjestelmä valaistuksen portaatto-
man ja kauko-ohjatun säätämisen kirkkaasta himmeään 
– halutun tunnelman mukaan.

Olohuone tilana edustaa koko kotiasi. anna tilalle siis sen 
ansaitsema huomio!

6. LEd- 
kattovalaisimet

5. Leo 80 
-erikoisvalaisin

4. Lasilämmitin

alppiluxin kattoon sijoitetut LEd-
valaisimet korvaavat vanhat halogee-
nivalaisimet. Helposti asennettava ja 
energiatehokas tuotesarja on erittäin 
laadukas ja pitkäikäinen olohuoneen 
valaisinratkaisu.

staran LEO on geometriselta muo-
doltaan poikkeava valaisinratkaisu 
hyöty- ja dekoratiivikäyttöön. LEO 
asennetaan seinäpintaan ja se voidaan 
suunnata valaisemaan ylös tai alas-
päin.Tuo kodin valoa myös talon ulko-
puolelle. LEO-valaisimia on saatavilla 
kolmessa eri koossa.

Lämmitin voidaan asettaa vaikkapa 
maisemaikkunan eteen ilman, että 
sen taakse avautuva maisema peit-
tyy. Vaativien tilojen tyylikäs dimplex 
Nobö safir -erikoislämmitin luovuttaa 
lämpöä tasaisesti koko lasipinnan 
alueelle.

2.

6.

4.

• ajoissa suunniteltu RJ-45-, antenni- ja 
europistorasioiden sekä kytkimien määrä 
ja sijoittelu tekee oleskelusta sekä arjesta 
helpompaa.

• LEd-valaistus on energiatehokkuudeltaan 
perinteisiä lamppuja parempi vaihtoehto.

• Portaaton valaistuksen säädettävyys luo 
tunnelmaa.

• Puhtaana pidetyt valaisimet ovat 
tehokkaampia ja säästävät energiaa.

• ammattitaidolla tehty sähköistys on turvallinen 
ja minimoi palovaaran.

Olohuoneen muistilista

Valaistus
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Makuuhuone

2. Impressivo
-pistorasiarunko

1. Yksiosainen 
pistorasia LEd-yövalolla

3. aluno-yleisvalaisin

aBB:n kolmiosainen pistorasiarunko 
sisältää RJ-45-, antenni- ja euro-
pistorasiat. Niinpä se mahdollistaa 
usemman laitteen kytkemisen ja 
vähentää  jatkojohtojen tarvetta.

aBB:n pistorasia LEd-yövalolla 
helpottaa pimeässä toimimista, kun 
yleisvalaistusta ei tarvitse 
aina laittaa päälle jokaista 
toimea varten.

kostean ja kuivan tilan yleisvalaisin. 
Julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja 
ulkovalaistukseen. käyttökohteina ovat 
käytävät, eteiset, keittiöt, pesu- ja har-
rastetilat. aluno soveltuu erinomaisesti 
myös suurta valaistutehoa vaativiin 
tiloihin kuten halli- ja aulatilat.

2.
6.

4.

3.

Asennuskalusteet Valaistus
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Omaa tilaa ja lepoa
Makuuhuoneisiin vetäydytään viettämään omaa aikaa 
omien puuhien, rauhoittumisen tai yksinkertaisesti nukku-
misen merkeissä. Nykypäivän makuuhuoneet ovat usein 
varustettu myös erilaisilla viihdekeskuksilla. Oli kyseessä 
sitten yhden, kahden tai jopa useamman hengen huone, 
ovat sängyt usein makuuhuoneen sydämessä.

Valaistus luo tunnelman makuuhuoneeseen. Parisängyn 
tapauksessa molemmille puolille on hyvä sijoittaa omat, 
himmennettävät lukuvalot. Niin lukuvalojen kuin muidenkin 
laitteiden katkaisijat ja pistorasiat on hyvä sijoittaa niin, että 
niihin yltää sängystä käsin. Pistorasioiden sijoittelu on hyvä 
suunnitella erilaiseksi lasten makuuhuoneissa. 

Makuuhuoneen valaistus sekä sähköratkaisut tulee suun-
nitella huoneen asukkaan tai asukkaiden arkea ja rentoutu-
mista tukemaan.

6. Öljytäytteinen 
säteilylämmitin

5. Frico 
Thermoplus- lämpösäteilijä

4. as -tauluvalaisin

LVI:n Yali G -lämmittimessä kohtaavat 
perinteisen öljylämmittimen muotoilu 
sekä nykyaikaiset yksityiskohdat. sen 
pehmeästi kaartuvat kulmat soveltuvat 
joka kodin sisustukseen.

seinälle asennettava Frico Thermoplus 
-lämpösäteilijä korvaa kodin perinteiset 
sähköpatterit. se voidaan asettaa myös 
ikkunoiden yläpuolelle pysyen pois 
oleskelualueelta ja kosketusetäisyydeltä 
sekä vedontunnetta minimoiden.

Nosta lempitaulusi tai –valokuvasi 
parrasvaloihin. as-tauluvalaisimen 
epäsymmetrinen heijastin ei häikäise 
vaan valaisee sille 
valittua kohdetta 
tyylikkäästi.

5.

1.

• Valaisimien kytkimet sekä pistorasiat sängyn ja 
työpisteen viereen.

• suuntaa valaistus fiksusti. Ylhäältä tuleva valo 
voi häikäistä sängyllä loikoilijaa.

• sijoita lasten makuuhuoneessa pistorasiat 
turvallisesti.

• Huomioi RJ-45-, pisto- ja antennirasioiden 
paikat viihdekeskuksien tarpeisiin

Makuuhuoneen muistilista

Lämmitys
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ulkotilat

3. Robus-
pylväsvalaisin

2. Impressivo-
pistorasiat terassille

1. Liiketunnistimet

Nurmikon ja laatta-alueen rajalle asen-
nettava valaisin valaisee 
terassia ja pihapiiriä.

Eri väreissä saatava kaksiosainen aBB:n 
Impressivo-pistorasia sopii oivallisesti 
myös ulkokäyttöön. saatavana sekä pin-

ta- että uppoasennukseen.

aBB:n Vahti-Jussi -liiketunnistin turvaa 
pihapiirisi. Voit asettaa sen herkkyy-
den sekä mahdolliset varoitukset juuri 
sinulle sopiviksi. Vahti-Jusseja 
on saatavilla useissa eri 
väreissä.

2.

5.

4.1.

3.

Asennuskalusteet Valaistus
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Piha on kotisi julkisivu
Ota kaikki irti pihapiiristäsi käyttömahdollisuuksia laa-
jentavalla sekä tyylikkäällä sähköistyksellä. Valaisimet ja 
lämmitys lisäävät terassilla viihtymistä kesäiltaisin sekä 
talvella, kun nykypäivän lämmittimet mahdollistavat ulkona 
istumisen myös pakkasten lähestyessä sekä niiden aikana. 
auton lämmitys taas helpottaa perheen arkea pakkas-
aamun rutiinien keskellä.

autotalliin ja autokatoksen valaisu kannattaa suunnitella 
auton sijainti huomioiden. Pistorasioiden määrä on hyvä 
arvioida yläkanttiin mahdollisten autotallissa tehtävien as-
kareiden ja niiden vaatimien sähköisten työkalujen varalta. 
Murto- ja turvajärjestelmät takaavat huolettoman arjen.

Pihallesi kaipaamasta tyylistä riippuen ulkovalaisimia on 
saatavilla seinä-, pylväs- ja maaupotuksilla. Pihapiirin puut 
ja pensaat kannattaa valaista näyttävästi tuomaan tunnel-
maa ja turvallisuutta pimeämpiin vuodenaikoihin.

• kohdevalaistus asettaa pihasi hienoimmat 
luontokohteet parrasvaloon.

• auton lämmitys nopeuttaa liikkeellelähtöä 
talviaamuina.

• Pidä pistorasiat lumen ulottumattomissa.
• Helposti jäätyvät putkistot voidaan suojata 

lämpökaapelilla.
• Murto- ja turvajärjestelmät suojaavat kotia 

vuorokauden ympäri.
• Lämpökaapelit pitävät portaat sulana läpi 

talven.

Pihapiirin muistilista

5. Frico-
lämmittimet terassille

4. Emma-
pylväsvalaisin

6. devi-
lämmityskaapeli 

CIR-säteilylämmitin lämmittää terassilla ja 
parvekkeella, vaikka 
ympäröivä ilma olisi 
hyvinkin viileää. 
säänkestävä 
lämmitin ei vaadi 
erillistä suojausta.

Emma on laadukas seinä- ja pylväs-
valaisinsarja rakennusten ulko- ja sisäva-
laistukseen. Emma-valaisimilla saadaan 
luotua näyttävä fasadi- ja 
entrance-valaistus joka korostaa 
rakennuksen arvoja ja yölllistä näkymää.

suojaa kotisi jään tekemiltä vaurioilta. 
Itseään säätelevä devi Iceguard ehkäisee 
vaurioita ränneissä, sadevesikaivoissa 
ja putkistoissa sekä lisää turvallisuutta 
rappusiin ja kulkureiteille.

6.

Lämmitys
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kylpyhuone

3. Pyyhenuppi 
LEd-valolla

aBB:n IMPREssIVO-sarja nostaa esiin 
yksityiskohtia sulautuen harmonisesti 
kokonaisuuteen. sarjan tyylikkyys ei 
perustu ainoastaan yhtenäiseen muo-
toiluun, vaan myös hienostuneeseen 
värivalikoimaan. Näyttävyyttä lisäävät 
axcent- ja Carat -peitelevyt, joiden tar-
jontaa voit yhdistellä makusi mukaan. 

Cariitin erittäin tyylikäs pyyhenuppi, 
joka toimii myös valaisimena tuoden 
kylpyhuoneen todelliselle 
deluxe-tasolle!

5.

4.

3.

Asennuskalusteet Valaistus

1 & 2 Impressivo-
pistorasiat ja -kytkimet

kylpyhuoneen 
tunnelmanluoja

Liitä iPhonesi seinässä olevaan aBB:n 
idock-telakkaan ja nauti suosikki-
musiikistasi vaikkapa kylpyammeessa. 
idock-telakka lataa samalla puhelimesi 
akkua, ja se on liitettävissä kotisi 
äänentoistojärjestelmään tai radioon.
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kylve vedessä 
ja valossa
kylpyhuone on yhä useammassa kodissa pelkän pesupai-
kan sijaan tila, jota kelpaa esitellä vieraille ja jonka ovet voivat 
pysyä sepposen selällään.
 
Valo on veden rinnalla kylpyhuoneen tärkein elementti. 
Peilin edessä suoritettavat meikkaus-, parranajo- sekä 
muut toimet vaativat runsaasti valoa. Erityisesti avarammis-
sa kylpyhuoneissa suositellaan liiketunnistimia valaistusta 
ohjaamaan.
 
kylpyhuoneessa ei kastumista voi välttää. Nykyaikaiset 
pyyhekuivausratkaisut pitävät pyyhkeet kuivina sekä tilan 
esteettisesti miellyttävänä.

suihkun tai kylpyammeen läheisyys asettaa vaatimuksia 
sähkölaitteiden sijoittelulle. Näiden osa-alueiden lisäksi kyl-
pyhuoneen viihtyisyyttä ja arkista toiminnallisuutta on helppo 
lisätä sähkösellä talotekniikalla.

• Pyyhekuivaimet nopeuttavat varsinkin vilkkaan 
kodin arkea.

• kosteusvahdit varoittavat kosteusvaurio-
riskeistä ja nostavat turvatasoa. 

• Mukava lattialämmitys korvaa usein 
perinteisen lämmityksen energiatehokkaasti.

• Himmennettävä valaistus luo tunnelmaa 
rauhoittaviin kylpyhetkiin.

kylpyhuoneen muistilista

6. Pyyhekuivain4. Linea-alasvalo 5. Lämpökaapeli 
lattiaan LVI:n sähkökäyttöinen Jarl-pyyhekuivain 

seinällä on kylpyhuoneen ihanneratkai-
su. kellotermostaatin ansiosta kuivain 
voidaan asettaa täydelle 
teholle kahdeksi 
tunniksi päivittäin. 

Illuxtronin himmennettävä valaisinsarja 
kylpyhuoneen katossa mahdollistaa 
tunnelmavalaistuksen mutkattoman 
säätämisen.

Palelevatko varpaasi talvella? Lattian alle 
sijoitettu Enston Tassu-lämmityskaapeli 
pitää jalat lämpiminä ja samalla lämmit-
tää koko tilaa sekä poistaa kosteutta.

2.

6.

1.

Lämmitys
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sauna

1. kiuas keskellä saunaa 2. Valaiseva kiulu
Helo Rocher -kiuas voidaan sijoittaa joko saunan nurkkaan 
tai integroida lauteisiin. Tyylikkäästä design-kiukaasta lämpö 
säteilee tasaisesti joka suuntaan. kiuas voidaan myös va-
laista tyylikkäästi jopa vaihtuvin värein.

Cariitin valaiseva, lauteisiin upotettava vesikiulu on käytän-
nöllinen ja hyvännäköinen sisustusratkaisu, joka voidaan 
myös valaista upeasti. Näin löylyvesisanko ei ole koskaan 
kulkureitin tiellä.

2.

3.

Lämmitys Valaistus
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Nautinnollisille 
löylyhetkille
sauna on kodin suomalaisin tila, jonka sähköistys on erit-
täin tärkeä hoitaa ammattitaitoisesti. saunatiloja koskevat 
tarkat säännökset runsaan veden ja höyryn vuoksi. Teetä 
työ siis ainoastaan sähköalan ammattilaisella, joka tuntee 
saunatilaa koskevat säännökset, riskit ja mahdollisuudet. 

Tila voidaan valaista myös muulla tavalla kuin perinteisellä 
mäntyritilälaatikolla. LEd-valot sekä kuituvalosarjat antavat 
paljon mahdollisuuksia löylyhetkien valaisuun. saunan 
keskiössä on tietysti itse kiuas. Löylyjen lähteelle löytyy 
nykyään useita erilaisia sijainti- ja valaisinversioita. keskelle 
saunaa ja lauteisiin integroitu kiuas tuo saunaseurueen 
luontevaan rinkiin sekä mukavaa vaihtelua saunahetkiin. 

Haluatko päivittää saunasi luxus-tasolle? Nykyaikaisella 
av-järjestelmällä lisäät mielimusiikkisi luontevaksi osaksi 
löylyissä rentoutumista.

• Perinteisesti pimeä tila vaatii huolellisen 
valaistusratkaisun.

• Valitse oikean tehoinen kiuas. Ylimitoitettu 
kiuas on energiasyöppö.

• Oikeaoppinen kiuaskivien ladonta säästää 
sähköä 

• Myös saunassa valaistusta voidaan ohjata 
valonsäätimellä.

saunan muistilista

4. Valaistava lämpömittari3. kuituvalaistus
Perinteisten mittareiden lisäksi löylyjen lujuutta voidaan 
tarkkailla valaistavan Cariitin lämpömittarin avulla. Tyylik-
kään mittarin avulla viimeistellään toimiva valokuituvalaistus.

saunan kattoon tai lauteisiin asennettavat Cariitin kuituvalot 
tuovat saunomisen uudelle tasolle. saunan valo voidaan koh-
distaa halutusti laude- ja kattovaloja joustavasti yhdistellen.

4.

1.
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Näin sähköistät
kotisi sujuvasti!

Lopputarkastus ja opastus viimeistelevät urakan
Vaikka sähkötyöt saa tehdä vain rekisteröity sähköurakoitsija, on hänenkin tehtävä 
suorittamalleen sähköasennukselle käyttöönottotarkastus ja tietyissä tapauksissa myös 
varmennustarkastus. kun käytät kotisi sähkötöihin luotettavaa alan ammattilaista, kuuluvat 
tarkastukset ja käytönopastukset varmasti samaan pakettiin.  

Sopimuslomakkeet helpottavat urakkaa
Hyvin laadittu kirjallinen sopimus sähköurakoitsijan kanssa estää erimielisyyksien syntymisen 
ja auttaa niiden selvittelyssä. sähköurakkaan soveltuvat valmiit lomakkeet löytyvät kätevästi 
esimerkiksi sähköala- sivustolta osoitteessa www.sahkoala.fi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 
kotisi tilanteen ja sen moninaiset tarpeet kartoittamalla sekä urakan huolella suunnittelemalla 
takaat toiveidesi mukaisen lopputuloksen. Näin lisäksi varmistat, ettei asennusta tarvitse täydentää 
jälkeenpäin. sähkömiehesi antaa sinulle urakasta kätevästi tarjouksen tarjouspyyntösi perusteella.

Löydä elämäsi sähkömies
sähköasennusten tekeminen on sallittua vain päteviksi todetuille alan ammattilaisille. Luotettavalta 
ammattilaiselta saat myös tietoa tarjolla olevista ratkaisuvaihtoehdoista. sähkötreffien sivuilta 
osoitteessa www.sahkotreffit.fi löydät vaivatta unelmiesi sähkömiehen!
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Varastokatu 9, (PL 360), 05801 Hyvinkää, puh. 010 5093 11, fax 010 5093 222
Valtakunnallinen Contact Center puh. 010 5093 880, fax 010 5093 879
contact-center@rexel.fi
e-tukku@rexel.fi
24h-päivystyspalvelu puh. 010 5093 255

www.sahkotreffit.fi


