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Tulikiven Color-pinnoite esillä Rakenna & sisusta  –
messuilla Turussa 
 

 

Tulikivi on mukana Turun Rakenna & Sisusta –messuilla  1.-3.2.2013, osastolla B80.  Tulikiven osastolla  
on esillä muun muassa Valkia HSI -takkauuni, joka on pinnoitettu valkoiseksi Tulikivi Colorilla.  

Uusi innovaatio Tulikivi Color antaa vanhoillekin tulisijoille uuden ilmeen. Tulikivi on kehittänyt konseptin 
vuolukiviuunien pinnoittamiseksi valkoiseksi. Tulikivi Color -pinnoite sopii myös jo käytössä olevien 
vuolukivipintaisten uunien pinnoittamiseen. Tulikiven uunimestari hoitaa vanhojen vuolukiviuunien 
pinnoituksen alusta loppuun.  

Tulikiven uusi innovaatio Tulikivi Color -pinnoite on tarkoitettu uusien ja jo käytössä olevien 
vuolukiviuunien pinnoittamiseen valkoiseksi.  
 
– Olemme tuoneet markkinoille valkoisen Tulikivi Color -pinnoitteen vuolukiviuuneihin, sillä 
sisustustrendien muuttuessa valkoisille takoille on kysyntää. Takka on yhä enemmän tärkeä 
sisustuselementti, johon halutaan panostaa. Tulisijan ilmeen on oltava yhteneväinen muun sisustuksen 
kanssa. Tarjoamme vanhoihin vuolukiviuuneihin ensisijaisesti pinnoituspalvelua, jolloin Tulikiven 
uunimestari tekee pinnoituksen, kertoo Tulikiven viestintäjohtaja Anu Vauhkonen. 
 
Tulikivi Color -pinnoite on testattu huolellisesti, ja se sopii parhaiten Tulikivi-uunien pinnoittamiseen. 
Pinnoituspalvelu uusiin uuneihin sisältää saumauksen Tulikivi Color -saumausaineella sekä pinnoituksen 
Tulikivi Colorilla. Vanhoihin uuneihin tehtävä pinnoituspalvelu sisältää uunin puhdistuksen, luukkujen 
irrotuksen ja kiinnityksen, saumojen puhdistuksen ja saumauksen Tulikivi Color -saumausaineella sekä 
pinnoituksen Tulikivi Colorilla. Palvelu on saatavana vanhoihin uuneihin joulukuun 2012 alusta lähtien.  
 
Tulikivi Color -pintaa voidaan paikata, mikäli siihen tulee kolhuja tai pysyviä tahroja vuosien mittaan. 
Vuolukiviuuni voidaan myös pinnoittaa uudelleen. 



Hintatiedot: 
Valkoinen pinnoite uuteen uuniin: hinta 500 euroa 
Valkoinen pinnoite vanhaan uuniin: hinta 800 euroa 
 
Lisätietoja:         
Tulikivi Oyj, www.tulikivi.fi 
viestintäjohtaja Anu Vauhkonen, puh. 0207 636 560, anu.vauhkonen@tulikivi.fi 

Kuvapankki:          
www.tulikivi.fi -> medialle -> kuvapankki 
Jälleenmyynti:          
Tulikivi-studiot ja Tulikivi-jälleenmyyntipisteet kautta maan 
 

   
 
Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä 
varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Saunat ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat 
arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, josta 
viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 400 ihmistä.  
 
 

http://www.tulikivi.fi/tulikivi/Kuvapankki
https://www.facebook.com/tulikivisuomi
https://twitter.com/
http://pinterest.com/tulikivi/

