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Hintoihin lisätään ALV. Kuljetus ei sisälly hintaan.  
Toimitusaika on enintään 4 viikkoa. Kysy lisää!

E S I T E  /  H I N N A S T O



Revonia – energiaa säästävät 
holvirakennukset
Valmistamme nykytekniikan avulla laadukkaita ja arvokkaita holvirakennuksia, 
noudatamme vanhoja vuosikymmeniä kestäviä kellarirakennusperinteitä. 
 

Asiakkaamme:

 ϰ arvostavat tuoretta ja terveellistä ruokaa, joka voidaan säilöä mahdollisimman 
hyvissä ja ihanteellisissa olosuhteissa; 

 ϰ kunnioittavat ekologista elämäntapaa;

 ϰ arvostavat laatua, nautintoja ja vanhojen perinteiden säilyttämistä sekä niiden 
siirtymistä sukupolvelta toiselle

Holvikellarin asentaminen on nopeaa, mukavaa ja helppoa. Tarjoamme erikokoisia ja 
tilankäytöltään vaihtelevia ratkaisuja toiveidesi mukaan. 
 
 

Arvostetut maakellarit kaari- ja holviratkaisuilla  
virolaiselta valmistajalta:

 ϰ puutarhatuotteiden, säilykkeiden ja elintarvikkeiden pitkäaikaiseen 
luonnonmukaiseen säilöntään

 ϰ viini, siideri- ja olutkellarit juomien säilytykseen sekä tilat niiden maisteluun

 ϰ kellarit juuston kypsentämiseen sekä muiden maito- ja lihatuotteiden säilytykseen

 ϰ energiaa säästävät asuin- ja oleskelutilat, joissa luonnollinen, hyvä alipaineistettu 
ilmankierto

 ϰ ainutlaatuiset saunat perinteisillä tai savusaunalöylyillä sekä saunomisen ja 
kylpemisen lepo- ja vilvoittelutilat

 ϰ konjakki-, sikari-, viinihuoneet rentoutumiseen, tapaamisiin ja keskusteluihin

 ϰ lukolliset työkalu- ja puutarhavälineiden säilytystilat

 ϰ kesäkeittiöt ja juhlasalit, - niin juhlaan kuin arkeen

 ϰ autotallit ja varastotilat

REVONIA-holvikellarit koristavat pihapiiriäsi, nostavat kiinteistösi arvoa ja tarjoavat 
samalla lähtemättömät muistot sekä kotiväelle, että vieraillesi

Lue lisää verkkosivuiltamme www.revonia.fi tai ota yhteyttä:  
rauno.hoikkala@revonia.fi, puh. 044 0100 717.



Revonia – energiaa  
säästävät holvikellarit

1
Hintaan sisältyvät yhden 4,5 m2 valubetonimoduulin (seinät ja kaarikatto) lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpivienti, verhottu puisella, maalatulla koristekannella ja -suuttimella

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut kokopuuovet, maalattuna asiakkaan valitsemalla Remmers-
sävyllä

 ϰ ovet on varustettu sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja lukoilla

 ϰ lattia katukivistä

Lisähinnasta on mahdollista tilata hyllyt ja valaisimet.

Holvikellari 4,5 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

7450 € 



2
Hintaan sisältyvät kahden keskenään yhdistettävän valubetonimoduulin (eteinen 2 m2 ja 
kellari 9,7 m2), liitäntäpulttien sekä -muttereiden lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ moduulien välinen kalkkitiiviste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, jotka on verhottu maalatuilla, puisilla koristesuojilla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut kokopuuovet, jotka on maalattu asiakkaan valitsemalla 
Remmers-sävyllä. Ovet on varustettu sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja 
lukittavalla takorautasalvalla.

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

 ϰ lämpöreiällinen betonilattia + teräksestä pronssatut lattiaritilät + hiiriverkko

Lisähinnasta on mahdollista tilata hyllyjen sekä sähkön ja valaistuksen ja/tai  
väliseinän asennus.

Holvikellari 11,7 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

14 590 €



3
Hintaan sisältyvät kolmen keskenään yhdistettävän valubetonimoduulin (eteinen 2 m2 ja 
säilytystilat 9,7 m2 + 4,5 m2), liitäntäpulttien sekä -muttereiden lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ moduulien välinen kalkkitiiviste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu maalatuilla, puisilla koristesuojilla 

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut kokopuuovet, jotka on maalattu asiakkaan valitsemalla 
Remmers-sävyllä. Ovet on varustettu sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja 
lukittavalla takorautasalvalla

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

 ϰ lämpöreiällinen betonilattia + teräksestä pronssatut lattiaritilät + hiiriverkko

Lisähinnasta on mahdollista tilata hyllyjen sekä sähkön ja valaistuksen ja/tai väliseinän 
asennus.

Holvikellari 16,2 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

20 890 €



4
Hintaan sisältyvät kolmen keskenään yhdistettävän valubetonimoduulin (eteinen 2 m2 ja 
säilytystilat 9,7 m2 + 4,5 m2), liitäntäpulttien sekä -muttereiden lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ moduulien välinen kalkkitiiviste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu maalatuilla, puisilla koristesuojilla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut kokopuuovet, maalattuna asiakkaan valitsemalla Remmers-
sävyllä. Ovet on varustettu sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja lukittavalla 
takorautasalvalla

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

 ϰ lämpöreiällinen betonilattia + teräksestä pronssatut lattiaritilät + hiiriverkko

Lisähinnasta on mahdollista tilata hyllyjen sekä sähkön ja valaistuksen ja/tai väliseinän 
asennus.

Holvikellari 21,4 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

25 190 €



1
Hintaan sisältyvät yhden valubetonimoduulin lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu maalatuilla, puisilla koristesuojilla sekä moduulisavupiipulla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut saunanlauteet

 ϰ puulämmitteinen kiuas

 ϰ lasinen ulko-ovi

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

Lisähinnasta on mahdollista tilata sähkön ja valaistuksen asennus.

Luolasauna 4,5 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

Revonia – energiaa  
säästävät luolasaunat

9350 €



2
Hintaan sisältyvät yhden valubetonimoduulin lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu maalatuilla, puisilla koristesuojilla sekä moduulisavupiipulla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut saunanlauteet 

 ϰ puulämmitteinen kiuas, varustettuna lämminvesisäiliöllä

 ϰ käsityönä valmistettu puinen ulko-ovi, joka on viimeistelty Remmers-maalilla sekä 
varustettu sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja lukoilla + löylytilan lasiovi

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

Lisähinnasta on mahdollista tilata sähkön ja valaistuksen asennus sekä suihkusarja  
ja -tarvikkeet.

Luolasauna 9,7 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

14 190 €



3
Hintaan sisältyvät kahden keskenään yhdistettävän valubetonimoduulin (eteinen 2 m2 ja 
kellari 9,7 m2), liitäntäpulttien sekä -muttereiden lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ moduulien välinen kalkkitiiviste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu puisilla, maalatuilla koristesuojilla sekä moduulisavupiipulla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut saunanlauteet 

 ϰ puulämmitteinen kiuas, varustettuna lämminvesisäiliöllä

 ϰ käsityönä valmistetut puuovet, jotka on viimeistelty Remmers-maalilla sekä varustettu 
sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja lukoilla + löylytilan lasiovi

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

Lisähinnasta on mahdollista tilata sähkön ja valaistuksen asennus sekä suihkusarja  
ja -tarvikkeet.

Luolasauna 11,7 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

16 690 €



4
Hintaan sisältyvät yhden valubetonimoduulin lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu puisilla, maalatuilla koristesuojilla sekä moduulisavupiipulla

 ϰ holvilasinen ulko-ovi pariovilla

 ϰ 8 mm;n pronssilasinen löylytilan väliseinä lasiovella ja suihkun väliseinällä

 ϰ suihkusarja ja -tarvikkeet yhdessä 40 litran sähkövesivaraajan kanssa

 ϰ LED-valaistusratkaisu

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella, koristeelliset 
tiiliskivikuviot sisällä ja ulkona

 ϰ käsityönä valmistetut saunanlauteet 

 ϰ puulämmitteinen kiuas

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

Luolasauna 9,7 m2 STANDARDI-paketti 
(lasiratkaisu) (ei sis. alv)

20 790 €



5
Hintaan sisältyvät kahden keskenään yhdistettävän valubetonimoduulin (9,7 m2 pukutila 
ja 9,7 m2 löylytila + suihkutila), liitäntäpulttien sekä -muttereiden lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ moduulien välinen kalkkitiiviste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu puisilla, maalatuilla koristesuojilla sekä moduulisavupiipulla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut saunanlauteet

 ϰ puulämmitteinen kiuas

 ϰ holvilasinen ulko-ovi pariovilla

 ϰ suihkusarja ja -tarvikkeet yhdessä 40 litran 
sähkövesivaraajan kanssa

 ϰ LED-valaistusratkaisu

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

Luolasauna 19,4 m2 STANDARDI-paketti 
(lasiratkaisu) (ei sis. alv)

26 990 €



6
Hintaan sisältyvät kahden keskenään yhdistettävän valubetonimoduulin (9,7 m2 pukutila/
suihkutila ja 4,5 m2 löylytila), liitäntäpulttien sekä -muttereiden lisäksi:

 ϰ PUR -lämpö- ja vesieriste

 ϰ moduulien välinen kalkkitiiviste

 ϰ eristetty ilmastointiputkisto ja ulkoritilät luonnonmukaisella alipaineilmankierrolla

 ϰ kattoläpiviennit, verhottu puisilla, maalatuilla koristesuojilla sekä moduulisavupiipulla

 ϰ julkisivu- ja sisäseinien viimeistely valkoisella kalkkirappauksella

 ϰ käsityönä valmistetut saunanlauteet

 ϰ puulämmitteinen kiuas

 ϰ käsityönä valmistettu kokopuinen ovi, joka on maalattu asiakkaan valitsemalla 
Remmer-sävyllä. Ovi varustettu sepän takomilla saranoilla, kahvoilla ja lukittavalla 
takorautasalvalla + löylytilan lasiovi

 ϰ suihkusarja ja -tarvikkeet yhdessä 40 litran sähkövesivaraajan kanssa

 ϰ LED-valaistusratkaisu

 ϰ tiiliskivikuvioiset savi- ja klinkkerilattialaatat

Luolasauna 14,2 m2 STANDARDI-paketti
(ei sis. alv)

20 690 €



1

2

Hintaan sisältyy yksikammioinen raudoitettu 
valubetoninen moduuli (seinät ja kaarikatto), 
ilman lattiaa.

Hintaan sisältyy yksi- ja/tai kaksikammioinen 
raudoitettu valubetoninen maa-, viini- sekä 
saunakellarimoduuli (seinät, kaarikatto ja 
lattia). Väliseinän sijainti voidaan asentaa 
tilaajan toivomuksen mukaan. 

4090 €

6890 €

Holvikellari 4,5 m2 BASIC-paketti

Lisämoduuli 9,7 m2 BASIC-paketti

(ei sis. alv)

(ei sis. alv)

Betonimoduulit

3
Hintaan sisältyy kaksi keskenään yhdistettävää valubetonimoduulia (eteinen 2m2 ja kellari 
9,7 m2), kalkkitiiviste sekä liitäntäpultit ja -mutterit. Eteinen sijoitetaan tilaajan toivomusten 
mukaisesti sivulle tai päätyyn. Kellari sisältää lämpöreiällisen betoniraudoitetun lattian, 
seinät ja kaarikaton. 

7990 €Holvikellari 11,7 m2 BASIC-paketti
(ei sis. alv)



Kysy lisää:
Betonista valmistetut 2,7 m korkeat ristiholvikattoiset 
moduulit mahdollistavat isot avarat tilat.

1. Asuintilat

2. Isot säilytystilat ja kellarit

3. Autotallit

4. Juhla- ja neuvottelutilat

Käyttökohteet:



Kuljetus ja tilaaminen
Kuljetus ei sisälly hintaan. Lopulliset kuljetus- ja asennushinnat selviävät kohteen sijainnin, 
yksityiskohtien läpikäynnin sekä asiakkaan esittämien toiveiden ja rakennusehtojen 
selvittyä. Lisähinnasta on mahdollista tilata sisä- ja ulkopuolen suunnittelu. Toimitusaika 
riippuu sen hetkisestä varasto- ja tilauskannasta. Valmistukseen kuluva aika on enintään 
4 viikkoa.



Huomautukset

www.revonia.fi

Rauno Hoikkala  
rauno.hoikkala@revonia.fi  

Puh 044 0100 717

Marju Pruul  
marju@revonia.ee  

Puh 040 1892 880

Imre Vaino  
imre@revonia.ee  

Puh + 372 504 8204


