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Vårt familjeföretag har redan i över 40 år tillverkat inhemska fönster
i Pyhäntä i norra Österbotten. Nästan 1,5 miljoner Piklas-fönster har 
hittat sin plats i renoverade eller nybyggda hem, fritidsbostäder och 
stugor. Största delen av fönstren har sålts via olika husfabriker.

Vi vill alla bli uppskattade. Man kan inte tala sig till uppskattning 
utan den måste förtjänas genom handling. På Piklas vill vi göra 
rätt saker för att förtjäna våra kunders uppskattning.

Snickarfärdigheterna har behållit sitt värde och sin plats i två gen-
erationer, även om arbetsmetoderna och tekniken har utvecklats i 
rasande fart. De som köper fönster ser denna utveckling bl.a. i form 
av nya isoleringsmaterial, specialglas och praktisk tilläggsutrustning. 
Du kan känna dig trygg när du väljer fönster, eftersom alla Piklas-fön-
ster har testats och konstaterats vara av god kvalitet både beträf-
fande värmeisoleringsförmågan och de
övriga egenskaperna. Trävirket har valts med omsorg, aluminiet och 
glaset levereras till oss av de bästa i branschen.

Jag fascineras personligen av fönstrets varierande utseende. 
Det kan vara en anspråkslös del av byggnadens arkitektur eller ett 
imponerande blickfång i ditt hem. Jag kan med stolthet säga att 
Piklas-fönstren i båda dessa fall oklanderligt sköter sin uppgift som 
ljuskälla och värmeisolerare. 

Förutom fönster har vi nu introducerat en serie ytterdörrar, som 
består av färdigt planerade helheter för olika dörrar i huset. Huvud-
ingången, terrassen, balkongen och förrådet behöver av praktiska 
orsaker olika slags dörrar. Det måste ändå vara lätt att välja dessa 
dörrar och dörrarna måste passa ihop med varandra. Vi planerade 
fyra dörrserier i olika stilar där du hittar personliga dörrar till såväl 
moderna och traditionella hus som renoveringsobjekt och nybyggen.

Vi önskar dig inspirerande planeringsstunder. 
Du hittar fler inspirationsbilder på våra webbsidor!

ENHETLIGA YTTERDÖRRAR I HELA HUSET

INHEMSKT FAMILJEFÖRETAG SOM FÖNSTERTILLVERKARE

Paulus Sydänmetsä 
produktionschef, Piklas Oy
Företagarfamilj redan i andra generationen

SYNS I ARBETSRESULTATET
Passionen

Snickar-
färdigheterna 
har behållit 

sitt värde i två  
generationer. 
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I byggbestämmelserna fastställs vissa krav på fönster, 
beroende på hurdan byggnad det är fråga om. För att 
det ska vara lätt att välja fönster och du ska få rätt 
fönster på rätt plats behöver du förutom dina egna ön-
skemål och användningsvanor veta lite mer om fönster. 
I Finland är det mest populära fönstret ett s.k. träalu-
miniumfönster, vars utsida består av väderbeständigt 
aluminium. Det är ett bra val inte bara till hemmet utan 
också till fritidsbostaden, eftersom träaluminiumfönster 
är långlivade och nästan underhållsfria. Det finns flera 
olika färgalternativ för fönstrens inner- och ytterytor.
 
OBSERVERA FÖLJANDE NÄR DU VÄLJER FÖNSTER: 

TEKNISKA EGENSKAPER
• till hemmet, en fritidsbyggnad eller en gårdsbyggnad
• placering: behövs det skydd mot buller eller solen
• standardfönster eller den bästa energieffektiviteten
• värmebeständighet, säkerhetsglas, insynsskydd

FÖNSTRETS UTSEENDE OCH ANVÄNDBARHET
• behövs det ett fönster som kan öppnas eller ett fast fönster
• fönstermodell: vilken passar ihop med arkitekturen
• ytter- och innerytornas färg
• tilläggsutrustning: lätthanterlighet och en finslipning av 
   utseendet 

VAD ÄR SPECIALGLAS?
• Säkerhetsglas krävs i privatbostäder i fönster och dörrar där  
   glasets nedre kant är på mindre än 70 cm höjd från golvet. 
• Glas med insynsskydd lämpar sig till exempel i bastun. 
   Piklas använder frostat glas som inte släpper igenom något  
   annat än ljus.
• Värmebeständigt glas behövs i bastufönstret.

SÅ HÄR VÄLJER DU 

fönster



Bullernivån fördubblas alltid när 
decibelvärdet ökar +10 dB.

VÄRMEISOLERING

Vare sig det är fråga om ett hem eller en fritidsbostad, ger inte bara 
ljuset boendekomfort, utan även värmen. Genom att välja fönster 
med tillräcklig isoleringsförmåga säkerställer du att värmeenergin 
blir kvar i rummet. Isoleringsförmågan är särskilt viktig när fönster-
ytorna är stora. Energieffektiviteten, dvs. fönstrens värmeisolerings-
förmåga, anges med U-värden (W/m2K). Piklas-fönstren har 
planerats så att de uppfyller de moderna byggbestämmelserna.

SATSA PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

Man tänker sällan på att inte bara väggarna utan även fönstren är 
av stor vikt för hemmets ljudisolering. Om du bor i en tätort med 
livlig trafik eller en del av husets fönster vetter mot gatan, är det 
också klokt att fästa vikt vid ljudisoleringen i synnerhet i valet
av fönster. Den kostnadsmässiga betydelsen är 
mycket liten, men betydelsen för boende-
komforten desto större.

LJUDISOLERING
HÅLL LJUDET UTE

Våra högklassiga standardfönster lämpar sig för alla stadigvarande bostäder och vinterbonade 
fritidshem
• MSEA som öppnas inåt, U-värde 1,0 
• Fast MEKA-fönster, U-värde 1,0

Våra lågenergifönster har en förstklassig värmeisoleringsförmåga. EkoEnergia-fönstren förhindrar 
värmeförlust så effektivt att rimfrostskydd ingår i deras standardutrustning.
• MSEA EkoEnergia Huurtumaton som öppnas inåt, U-värde 0,82 
• Fast MEKA EkoEnergia Huurtumaton, U-värde 0,80

För förråd, sommarbostäder och andra halvvarma utrymmen räcker det med ett högre U-värde. 
(Om fritidsbostaden har byggts för att vara bebodd på vintern, ska du välja fönster med en bättre 
isoleringsförmåga.)
• MSA som öppnas inåt, U-värde 2,7

De maximala värdena fastställda av statsrådet för buller som hörs inomhus är 35 dB på dagen och 
30 dB på natten.

Ju lägre 
U-värde, 

desto energi-
effektivare 

fönster.

70 dB

T.ex. har ett 
MSEA-fönster
som kan öppnas 
en ljudisolerings-
förmåga på

Ljudnivån 
inomhus
är endast

32 dB
38 dB

30 dB

Viskning

50 dB

Normal 
talröst

60 dB

Högljutt 
samtal

70 dB

Livlig 
tätortstrafik

90 dB

Lövblåsare 
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Valet av fönster påverkas av husets arkitektur och 
utseende, den egna smaken samt de funktioner som 
krävs av fönstret (t.ex. vädring eller nödutgång). 

• FÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT ELLER FAST FÖNSTER
• FÖNSTERMODELL
• INNER- OCH YTTERYTORNAS FÄRG
• NÖDVÄNDIG TILLÄGGSUTRUSTNING

FAST FÖNSTER 
Imponerande fönsterytor från golv till 
tak, som är populära i vardagsrum, 
genomförs ofta med fasta fönster (t.ex. 
MEKA). Stora glasytor är tunga, men 
fönstret är säkert då det inte har några 
tunga ytor som kan öppnas. I ett fast 
fönster finns det bara två ytor som 
behöver tvättas – utsidan och insidan. 
Fasta fönster föredras också i utry-
mmen där det inte är nödvändigt att 
kunna öppna fönstret.

FÖNSTER SOM KAN 
ÖPPNAS 
Den vanligaste fönstermodellen i 
Finland är ett fönster som öppnas inåt 
(t.ex. MSEA) och har en utmärkt ljudisol-
eringsförmåga. Om fönstret öppnas 
inåt är det enkelt att vädra och ropa in 
barnen från gården. I våningshus kan 
alla fyra glasytor av ett fönster som 
öppnas inåt tvättas behändigt inne i 
bostaden.

HUR SER DITT

fönster ut



Våra fönster har metallbeslag och -handtag som standardutrustning. 
Vita fönster har vita beslag och handtag, övriga fönster beslag och handtag i krom.

• Vädringsfönster-/nödutgångsbeslag i synnerhet i sovrum.
• Myggnät som håller skräp och insekter på utsidan.
• Persienner som insyns- och solskydd.
• Ventiler för ersättningsluft om huset inte är utrustat med maskinell till- och frånluftsventilation. 
• Sluten vädringslucka (fast metallgaller och myggnät på utsidan).
• Borrhål för fastsättning av karmen.

MER DETALJERADE TEKNISKA UPPGIFTER PÅ SIDORNA 8–9.

FÖNSTERMODELLER

BESLAG OCH HANDTAG

ÖVRIG TILLÄGGSUTRUSTNING

Du kan påverka fönstrets utseende genom att 
välja en viss fönstermodell eller välja spröjsar som 
tilläggsutrustning. Spröjsarna dimensioneras och 
tillverkas enligt fönstrets storlek. Spröjsar som 
monteras på fönstrets utsida är lätta att avlägsna 
innan fönstret tvättas. Spröjsarna har samma färg 
som fönstrets aluminiumdelar.

Traditionell

1 vågrät

Rektangulär

2 vågräta

FINSLIPA MED SPRÖJS 

E DT

BVA BO

T

Den minsta fönsterstorleken är 290 x 290 mm och den 
största storleken t.ex. för A-modellen 2 390 x 1 790 
mm. För övriga modeller 6 m2.

I Piklas standardsortiment ingår sex olika fönstermodeller. Med 
hjälp av olika delade karmar kan man ge fönstret det utseende som 
arkitekturen kräver, så att fönstret passar ihop med husets stil och 
tidsperiod. De tillgängliga modellalternativen är beroende av den 
valda fönstertypen (fönster som öppnas inåt eller fast fönster) och 
fönstrets storlek. 

TRÄYTOR PÅ INSIDAN

Ljusgrå 
RR21                   

Vit                     

Färgmodellerna är riktgivande.

ALUMINIUMFÄRGER PÅ UTSIDAN

Mörkgrå 
RR23   

Brun 
RR32

 

Vit                  

Blågrå

Skyddsbehandlad

Teak

Furu

Valnöt

Ek
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U-VÄRDE

1,0MSEA

Funktionssäkra MSEA träaluminiumfönster 
som öppnas inåt är den vanligaste fönster-
konstruktionen i Finland. De har god vär-
meisoleringsförmåga samt utmärkt ljud-
isoleringsförmåga och väderbeständighet.

U-VÄRDE

0,82MSEA 
EkoEnergia Frostfri

Träaluminiumfönster som öppnas inåt och 
har en så överlägsen energieffektivitet och 
värmeisoleringsförmåga att förebyggande av 
rimfrost ingår i fönstrets standardutrustning. 
Ett utmärkt val i lågenergihus.

U-VÄRDE

1,0
MEKA

Energieffektiva fasta träaluminium-
fönster är ett ypperligt val för stora 
fönsterytor och platser där det inte är 
nödvändigt att kunna öppna fönstren.

STANDARDFÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT

FAST STANDARDFÖNSTER

LÅGENERGIFÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT

Värmeisoleringsförmåga U = 1,0
Ljudisoleringsförmåga  27 dB

Värmeisoleringsförmåga U = 1,0
Ljudisoleringsförmåga  38 dB

Värmeisoleringsförmåga U = 0,82

Ljudisoleringsförmåga  38 dB

U-VÄRDE

0,80
MEKA 
EkoEnergia Frostfri

Förstklassig värmeisoleringsförmåga och 
en frostfri glaslösning till stora fönsterytor 
som sträcker sig från golv till tak. Fast 
fönster som också uppfyller de krav som 
ställs på lågenergihus.

FAST LÅGENERGIFÖNSTER

Värmeisoleringsförmåga U = 0,8
Ljudisoleringsförmåga  27 dB

Insidan av alla Piklas träaluminiumfönster består av äkta, målat eller lackat trä och du kan själv välja ytbehandling. 
Fönstrens utsida består av trä som skyddats med aluminium för att vara väderbeständigt. Färgnyanserna finns på ett separat uppslag.



U-VÄRDE
ju lägre värde, desto bättre värmeisoleringsförmåga. 

LJUDISOLERING
ju högre decibelvärde (dB), 
desto bättre ljudisolering har fönstret.

U-VÄRDE

2,70

MSA

Ett förmånligt standardfönster som kan 
öppnas lämpar sig i synnerhet för fritids-
bostäder och förråd. Träaluminiumfönster är 
mer väderbeständiga och underhållsfria än 
traditionella “stugfönster”.

STANDARDFÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT

Värmeisoleringsförmåga U = 2,7
Ljudisoleringsförmåga  28 dB

MER DETALJERADE TEKNISKA UPPGIFTER FINNS PÅ PIKLAS.FI
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En elegant ytterdörr är både hemmets och fritidsbosta-
dens krona. Det genomsnittliga småhuset har tre olika 
ytterdörrar och för alla dessa finns det både önskemål 
om utseende och krav gällande användning. Piklas gör 
det lätt att välja: Vi har utvecklat fyra serier i olika stilar 
som passar i såväl stenhus som stock- och trähus. Våra 
personliga dörrserier har planerats av designern Marja 
Sydänmetsä. Dra nytta av denna unika möjlighet och 
skaffa enhetliga dörrar till hela huset.

DU FÅR ENHETLIGA YTTERDÖRRAR TILL HELA HUSET

FINSLIPA ENLIGT HEMMETS STIL

Ytterdörr

Terrassdörr Jykevä från Ryhti-serien.

I dörrserien designad av Marja Sydän-
metsä hittar du alternativ till 

både moderna hus och retrohus.

Ryhti-, Mahti-, Idylli- och Retro-serierna inkluderar inte 
bara eleganta huvuddörrar, utan också blinddörrar som 
lämpar sig i förråd och som sidodörrar samt terrassdörrar 
      med fönsterglas. Piklas 

tillverkar alla dörrar till hem 
och fritidsbostäder enligt 
kundens mått. Utöver stan-
dardmåtten kan du också 
beställa dörrar enligt egna 
mått, vilket underlättar valet 
av dörrar i synnerhet till 
renoveringsobjekt.

Alla dörrar tillverkas i 
Finland, i vår dörrfabrik i 
Pyhäntä. 



• stabil och säker
• hållbar och lättskött
• tät och väderbeständig

• energieffektiv: 
   U-värde 0,76–1,0
• utrustad med bra ljudisolering
• ett måttbeställt arbete

EN MÅLAD PIKLAS-DÖRR MED HDF-YTA ÄR ALLTID

• en dörrmodell som passar in i byggnadens tidsperiod 
och stil
• dörrar som sticker ut eller smälter in i fasaden
• en enhetlig dörrserie: huvuddörr, sido- och terrassdörrar
• eventuella sidodelar eller sidoljus
• färger: t.ex. takets färg eller husets effektfärg

FÄRG PÅ YTORNA FÖR SMÅPENGAR 
Utöver färgerna på den rekommenderade färgkartan 
kan du för en tilläggsavgift på några tior välja vilken 
som helst av färgerna på RAL-färgkartan till nästan 
alla Piklas-ytterdörrar. Om du vill kan du välja olika 
färger på dörrens utsida och insida. 

ANVÄNDBARHET
• dörrens öppningsriktning, dvs. hänthet
• lås och dörrvred till olika dörrar
• handtag som passar in i stilen
• vädringsbeslag och dörrstoppare

DU KAN KONCENTRERA DIG PÅ FÖLJANDE: 
UTSEENDE 

Det är du 
som bestäm-
mer färgerna 
och måtten! 

Terrassdörr Rytmi från Ryhti-serien.

DU HITTAR HELA SERIEN OCH DE TEKNISKA UPPGIFTERNA PÅ PIKLAS.FI
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Ryhti
SERIE

Terrassdörr och huvuddörr Jykevä från Ryhti-serien med klart glas. 



RYTMI
För den tvåfärgade Rytmi-dörren är de rekommenderade färgerna 
kolsvart, mörkgrå eller mörkbrun som komplement till dörrens vita 
färg. Insidan är alltid vit. Terrassdörren har klart glas och valbar höjd. 

Ryhti-dörrserien har planerats för moderna och minimalistiska hus. Sten eller trä, diskret eller flott, med en lämplig dörr 
framhäver du önskad atmosfär. Du som älskar tydliga linjer, ränder, rutor eller effektfärger – bland dessa ytterdörrar hittar 
du en ståtlig och framträdande detalj till ditt hus.

JYKEVÄ

RAITA KERROS

Finessen med denna dörrmodell är de målade glaselementen. 
Glaselementen har samma färg som dörren, dvs. vit, mörkgrå 
eller kolsvart. Terrassdörren har samma stil, men klart glas.

En dörr med randigt mönster på utsidan har samma rekom-
menderade färg på både insidan och utsidan: vit, ljusgrå, 
mörkgrå eller varm röd. Glaselementet består alltid av klart glas. 

Vita dörrar får en extra finess av olika glas: färgerna varierar 
mellan målat vitt glas, wengemönster i silkestryck och klart glas 
enligt dina önskemål. Blinddörrar har alltid vitt glas upptill och 
nedtill och wenge i mitten.

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

REKOMMENDERADE 
FÄRGER 

NCS-S 0502-Y vit

RAL 8019 mörkbrun 

RAL 3011 varm röd 

RAL 9005 kolsvart

RAL 7024 mörkgrå

RAL 7040 ljusgrå

MER FÄRG!
För en tilläggsavgift på några 
tior får du också tillgång till 
de över 200 färgnyanserna på 
RAL-färgkartan. Om du vill kan 
du välja olika färg på dörrens 
in- och utsida. Kerros- och 
Jykevä-dörrar fås endast i 
rekommenderade färger.
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NCS-S 0502-Y vit

RAL 7040 ljusgrå

RAL 5011 nattblå

RAL 3011 varm röd

REKOMMENDERADE 
FÄRGER HOLVI

Den rekommenderade färgen för spröjs på utsidan, insidan, 
karmen och klart glas är vit, ljusgrå eller varm röd. För en 
tilläggsavgift får du ytterligare 200 färgalternativ! 
Urfräst mönster på dörrens utsida, slät insida.

RUUTU KOMIA
Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma rekom-
menderade färg: vit, ljusgrå eller nattblå. För en tilläggsavgift 
kan du välja färger från RAL-färgkartan. Glaselementen består 
av klart glas. Urfräst mönster på dörrens utsida, slät insida.

Den släta insidan, den mönsterfrästa utsidan, karmen och 
glasets lister har samma rekommenderade färg: vit, ljusgrå, 
varm röd eller nattblå. Ett imponerande urval av RAL-färger 
för några tior. Glaset är alltid klart. 

Idylli
SERIE

Hemtrevlig stämning, glasverandor, högt till tak, ljus-
glimtar i rutfönstren och klassiskt vackra trähus. Allt 
detta hade vi i åtanke när vi planerade vår Idylli-serie. 
I denna serie hittar du dörrar till din egen idyll, vare 
sig den är ett nybygge eller ett allmogehus som 
renoverats med omsorg.

MER FÄRG!
För en tilläggsavgift på några 
tior får du också tillgång till 
de över 200 färgnyanserna 
på RAL-färgkartan. Om du 
vill kan du välja olika färg 
på dörrens in- och utsida.

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRRHUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRRBLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRRTERRASSDÖRR



15 Terrassdörr Ruutu från serien Idylli. 15
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Mahti
SERIE

Huvuddörr Hirsi från serien Mahti. 



LANKKU
Välj dörrfärg bland de rekommenderade färgerna vit, timmer-
grå, mörkgrå eller kolsvart – eller satsa på specialfärger. Utsidan 
pryds av ett urfräst plankmönster. Listerna runt det klara glaset 
är samma färg som dörren eller ekfärgade.

 

HIRSI

KARTANO HUVILA

De rekommenderade färgerna för den släta insidan, den mön-
sterfrästa utsidan, karmen och glasets lister är vit, timmergrå, 
brun, mörkbrun, ljusgrå eller latte. Glaset är alltid klart. 

Urfräst mönster på dörrens utsida, slät insida. Insidan, utsidan, 
karmen och glasets lister har samma färg. De rekommen-
derade färgerna är vit, mörkbrun, brun, mörkgrå eller latte. 
Glaset är klart.

Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma rekom-
menderade färg: vit, brun, timmergrå eller latte. Glaselementet 
består av klart glas. Urfrästa mönsterfåror på dörrens utsida, 
slät insida.

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

NCS-S 0502-Y vit

RAL 8019 mörkbrun 

RAL 9005 kolsvart

RAL 7024 mörkgrå

RAL 7040 ljusgrå

RAL 8007 brun

RAL 7037 timmergrå

RAL 1019 latte

REKOMMENDERADE 
FÄRGER 

Imponerande ytor, stora linjer och en jordnära stil förenas i Mahti-seriens ytterdörrar. Huset eller villan kan vara av sten, 
stock eller trä, men det är sannolikt att invånarnas hjärtan bultar av kärlek till skrovliga träytor och naturen. Ståtliga dörrar 
till den viktigaste platsen i ditt liv.

MER FÄRG!
För en tilläggsavgift på några 
tior får du också tillgång till 
de över 200 färgnyanserna 
i RAL-färgkartan. Om du vill 
kan du välja olika färg på 
dörrens in- och utsida.
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NCS-S 0502-Y vit

RAL 7024 mörkgrå

RAL 7040 ljusgrå

RAL 5011 nattblå

RAL 3011 varm röd

REKOMMENDERADE 
FÄRGER 

MER FÄRG!
För en tilläggsavgift på några 
tior får du också tillgång till 
de över 200 färgnyanserna 
i RAL-färgkartan. Om du vill 
kan du välja olika färg på 
dörrens in- och utsida.

RAL 8019 mörkbrun 

RAL 8007 brun

AITO
Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma 
rekommenderade färg: vit, brun eller mörkbrun. 
Glaselementen består av klart glas. Urfrästa fåror på dörrens 
utsida, slät insida.

Retro
SERIE Exempel på specialfärger:

RAL 1034              

SUORA
Insida, utsida och karm i de rekommenderade färgerna vit, 
ljusgrå, mörkgrå, mörkbrun, varm röd eller nattblå. Listerna runt 
klart glas har samma färg som dörren eller är ekfärgade.

REHTI
Hela Rehti-dörren har samma rekommenderade färg, glaset är klart. Urfräst mönsterfåra på dör-
rens utsida, slät insida. Serien består av 13 alternativ, från blinddörrar till sidoljus med 
glasfönster.

Ett hem med Retro-dörrar ligger 
invånarna varmt om hjärtat. Det 
kanske är fråga om ett hus som 
har fått uppleva mycket och är 
renoverarens dröm. Eller så ham-
nar dörrarna i ett splitternytt, stiligt 
hus med respekt för traditioner – 
på landet eller i staden, i förorten 
eller på en plats där man får vara 
ifred. I Retro-serien hittar du nyg-
amla dörrmodeller och dörrar som 
passar för modernisering av ett 
renoverat hus.

HUVUDDÖRR HUVUDDÖRR

HUVUDDÖRR HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR BLINDDÖRR

BLINDDÖRR
BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR TERRASSDÖRR

TERRASSDÖRR

 RAL 5009



Huvuddörr Aito från serien Retro. 
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Försäljningstjänst
(08) 826 7375
020 770 7375

www.piklas.fi

Besöksadress: Ouluntie 14 A
Postadress: Leiviskäntie 2

92930 PYHÄNTÄ

fornamn.efternamn@piklas.fi
tilaus@piklas.fi

tarjous@piklas.fi
palaute@piklas.fi
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Följ oss på Facebook.


