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             TAVARANTUONTIOHJE   15.1.2013 

    Tampereen Rakennustori Oy 
     Ahlmanintie 72, 33800 Tampere   ma-pe 10–18   la 10–15                       
     Puh.   03-3141 6600  

 SOVI TUONNISTA ETUKÄTEEN 

 OTAMME VASTAAN VAIN LAADUKASTA JA SIISTIÄ TAVARAA 

 YKSITYISILÄ PÄÄOSIN ILMAINEN VASTAANOTTO 

 PIENET TAVARAERÄT VAIN ILMAISEKSI            Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

 
 

OVET (max n.2m kork, ei miel. yli1m lev.)  

- lämpöeristetyt ulko-ovet (miel. karmeineen)  

- leimatut desibeli- ja osastoivat ovet  

- laakaovet, valkoiset kevyet (miel. karmeineen)  

- leimatut palo-ovet karmeineen  

- saunan ovet (korkeus alle 2m)  

- taiteovet kiskoineen (leveys max. 1,2m)  

- peililiukuovet kiskoineen  

- puupeiliovet 
- peilipariovet 
- viiluovia ja lakattuja ovia otamme tosi varovasti 

 

  

IKKUNAT  

- lämpölasilliset ikkunat karmeineen (leveys alle 150cm) 
- 3-lasisia ikkunoita ilman lämpölasia emme pysty 
kierrättämään 

 

- vanhat huultamattomat, vähintään 4-ruutuiset pienet 
ikkunanpokat 
- pienet, siistit ja huultamattomat ikkunanpokat 

 

  

VALAISIMET  

- loisteputkivalaisimet, pintamallit (alle 10v. vanhat)  

- kostean tilan ja keittiön työvalaisimet  

- opaalikupuvalaisimet ja -kuvut  

- posliinikantaiset valaisimet ja kuvut  
  

KALUSTEET  

- kokonaiset keittiökalusteryhmät (alle 15v. vanhat)  
- vaatekaapit  

- kylpyhuonekalusteryhmät  

 -peilikaapit  
  

KYLPYHUONEVARUSTEET  

- nykyaikaiset suihkukaapit (ei suihkukulmia )  

- suihkuseinät (alle 15v. vanhat)  

- suihku- ja bideetarvikkeet  

- pyyhekoukut, WC-paperitelineet, ”oskarinoksat” yms.  

- peltiset kylpyammeet  
  

WC- PYTYT  (IDO/ARABIA alle 20v) 
 

 

PESUALTAAT  

- pienet lavuaarit ja kulmalavuaarit  

- upotettavat lavuaarit  

- ”antiikkiset” lavuaarit  

- upotettavat tiskialtaat, viemäröinnit mukaan  

- siistit tiskipöydän teräslevyt  

- kaatoaltaat 
-perusmallisia ja kokoisia lavuaareja on pääosin liikaa 

 

  

LVI- OSAT  pientalokoko  

- viemäriputken osat (max 110mm )    

- ilmastointiosat (max 160mm)  

- patteritermostaatit 
 

 

 
HANAT (Oras, alle 10v.) 
 

 

LÄMMITYS  
- puulämmitteiset hellat, porinmatit, kamiinat ja puukiukaat  
- sähköpatterit (alle 10v. vanhat)  
- siistit vesipatterit  
- öljytäytteiset patterit 
 

 

TULISIJOJEN OSAT  
- tulipesien ja hormien luukut  
- valurautaiset paistinuunit  
- keittotasot ja hellan levyt  
- savupellit ja arinat  
  
PIENTAVARA  
- ovien ja ikkunoiden varusteet vastakappaleineen  

- pintalukot avaimilla ja vanhat avaimet  
- muoviset valkoiset Leea-painikkeet  
- uudemmat kalustesaranat ja -vetimet (min. 20kpl samaa)  
- sovella- kiskot ja -kannakkeet  
- varastohyllyt kannakkeineen  
- hattuhyllyt ja peilit  
 

PINTAMATERIAALIT 
 

- vinyylilaatat ja lattiakorkit (min. 10m
2
)  

- parketit, laminaatit ja muovimatot (min. 10m
2
)  

- lattialaatat   (min. 4m
2  

samaa)  
- seinälaatat (min. 10m

2   
samaa)  

- avaamattomat muovipakatut tapettirullat (min.4 samaa) 
- halltex-kattolevyt, ei lateksimaalatut (min. 4m

2
) 

- pienempiä eriä jä meiltäkin ylijäämäiseksi 

 

  
SÄHKÖTARVIKKEET  
- pinta-asennus-sähkörasiat  
- posliiniset ja bakeliittiset sähkörasiat  
- vanhojen sähkörasioiden kannet  
- sähkömittarit ja pienet sulaketaulut , uudet mallit  
- uudet MMJ-sähköjohdot (min 20 m)  
  
KODINKONEET ei voimavirta-  
- jää- ja jenkkikaapit, valkoiset (alle 5v) 
- 4-levyinen liedet, valkoiset (alle 5v) 

 

- 2-levyiset valovirtahellat (valk.)  
  
MUU RAKENNUSTARVIKE  
- tiilet min.100 kpl  
- eristeet (avaamattomat paketit)  
- listat ja puutavara (min. 100m samaa)  
- avaamattomat maalipurkit (pvm. käyttöaikaa 6kk jäljellä)  
- tasoitteet ja saumalaastit (pvm. käyttöaikaa 6kk jäljellä)  
- vesieristeet (pvm. käyttöaikaa 6kk jäljellä)  
  

SOVI TUONTIAIKA VÄLILLE: ma-pe klo 11–17 

 Huom. Saatamme joutua rajoittamaan 
tavaran tuontia tilojen rajallisuuden vuoksi. 


