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REHTI
– yllättävän edullinen 

muuttovalmis hirsitalo
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REHTI
Sinun eduksesi suunniteltu

Halusimme tehdä unelmien hirsikodista 

toteutettavissa olevan mahdollisuuden yhä 

useammalle suomalaiselle. Aivan uuden-

laisen Rehti-hirsitalomallistomme kodit 

ovat valmiiksi suunniteltuja – ajatuksella, 

kokemuksella, ammattitaidolla ja asiakkai-

demme toiveita kuunnellen. Viimeistellyn 

suunnittelun ansiosta sinä saat kaikki hir-

sitaloasumisen ylivoimaiset edut yllättävän 

edullisesti, laadusta tinkimättä. 

Nyt voit valita kodin samanaikaisesti sekä 

järkisyillä että sydämellä: muuttovalmis, 

painumattomasta kuusihirrestä raken-

nettu kotimainen Rehti-koti on helppo ja 

turvallinen hankkia. Valitse siis mieluise-

si Rehti-malli ja itsesi näköinen sisustus 

markkinoiden laajimmasta materiaalivali-

koimasta. Me rakennamme kotisi muutto-

valmiiksi tuhansien kotien kokemuksella.

HIOTUT MALLIT 
Jotta voimme tarjota uuden Rehti-kotisi ennen-

näkemättömän edullisesti, olemme käyttäneet 

malliston suunnitteluun paljon aikaa, ajatusta 

ja asiantuntijoidemme osaamista. Tuhansien 

muuttovalmiiden kotien kokemuksella tiedäm-

me, millaisia ratkaisuja asiakkaamme tällä het-

kellä toivovat ja millaisia vaatimuksia tämän 

päivän tontit kodeille luovat. Näiden toiveiden 

pohjalta suunnittelimme viimeisen päälle hiotun 

ja kustannustehokkaan Rehti-hirsitalomalliston.

KUUSIHIRREN EDUT 
Rehti on viisas valinta sinulle, joka arvostat 

hirsikodin terveellisyyttä ja ekologisuutta. Reh-

ti-hirsitalomalliston kodit rakennetaan kaikkien 

Finnlamelli-kotien tapaan kuusihirrestä. Saat 

siis luonnollisesti parhaan kodin, joka on kaunis 

päältä ja rakenteeltaan kestävä, sillä hirsikoti 

kestää aikaa sukupolvelta toiselle. Kuusihirsi 

huolehtii hyvinvoinnistasi ja kodin sisäilmasta 

luonnollisten ominaisuuksiensa ansiosta. Hirsi 

on myös erittäin allergiaystävällinen materiaali. 

Saat kaikki hirsitaloasumisen ylivoimaiset edut 

yllättävän edullisesti.

SÄÄSTÄ RAHAA 
Luonnollisesti paras Finnlamelli-koti on nyt si-

nulle aiempaa edullisempi. Rehti-hirsitalomal-

liston valmiiksi mietityt ja loppuun saakka hiotut 

tila- ja rakenneratkaisut mahdollistavat entistä 

kustannustehokkaamman rakennustavan, kui-

tenkaan laadusta tinkimättä. Onhan korkea laa-

tu meille kunnia-asia.



KOKO REHTI-
MALLISTOMME  

YHDELLÄ 
SILMÄYKSELLÄ

REHTI 108

REHTI 89 REHTI 123REHTI 76

REHTI 96 REHTI 115

REHTI 146REHTI 131

REHTI 139REHTI 124

Kaikissa Rehti-kodeissamme 
ovat kohdallaan niin laatu ja  
hinta kuin toimivuus ja tyyli. 
Vertaa ja valitse suosikkisi!
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REHTI 76 REHTI 89

Kerrosala 89 m2  |  Huoneistoala 81,5 m2  |  Kerrosluku 1  |  3 MH + OH + K + KH + S

Saareke tekee 
keittiöstä oman 
kokonaisuuden

Kodinhoitohuone toimii 
myös arkieteisenä

Kerrosala 76 m2  |  Huoneistoala 69 m2  |  Kerrosluku 1  |  2 MH + OH + K + KH + S

Yhdelle seinälle 
ryhmitellyt 

keittiökalusteet 
antavat tilaa muulle 

sisustukselle

Makuuhuoneeseen 
tulee lempeää 
luonnonvaloa 

kahdelta suunnalta

Pienemmästä 
makuuhuoneesta saa 

myös toimivan  
työ- tai vierashuoneen
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REHTI 96

REHTI-KOTI 
MUUNTUU TYYLIISI

Viimeistele kotisi ilme valinnoillasi

Vaikka Rehti-hirsitalomme ovat valmiiksi 

suunniteltuja, voit vaikuttaa kotisi sisätilojen 

ilmeeseen. Valitse Rehti-hirsitalosi pintamateriaalit 

markkinoiden laajimmasta valikoimasta ja suunnittele 

kotisi kiintokalusteet yhdessä ammattilaisten kanssa. 

Kerrosala 96 m2  |  Huoneistoala 88 m2  |  Kerrosluku 1  |  3 MH + OH + K + KH + S

Tilavaan 
kodinhoito-
huoneeseen 
pääsee myös 
suoraan ulkoa

Yhtenäiseen 
oleskelutilaan 

on mukava 
kokoontua



Avara ja valoisa 
oleskelutila on  

kodin sydän

Vaatehuone
viimeistelee 

makuuhuoneen

Tilava kodinhoitohuone 
helpottaa arkea

Kerrosala 108 m2  |  Huoneistoala 99 m2  |  Kerrosluku 1  |  3 MH + OH + K + KH + S

REHTI 108 REHTI 115

Kerrosala 115 m2  |  Huoneistoala 106 m2  |  Kerrosluku 1  |  4 MH + OH + K + KH + S

Makuuhuoneissa riittää 
tilaa myös leikille ja 

läksyille

Väljä eteinen helpottaa 
kiireaamuja
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REHTI 123

Arkieteisenäkin 
toimivassa 

kodinhoitohuoneessa 
puhdistuvat niin 

kuraiset kumpparit 
kuin tassut

Avoin keittiö rajautuu omaksi 
tilakseen mutta on silti 

yhteydessä oleskelutilaan

Makuuhuoneesta 
saa myös toimivan 

työhuoneen

REHTI 123

Kerrosala 123 m2  |  Huoneistoala 114 m2  |  Kerrosluku 1  |  4 MH + OH + K + KH + S

REHTI 131

Suuri, yhtenäinen 
oleskelutila antaa 

monipuolisia 
mahdollisuuksia omalle 

sisustustyylille

Ikkunoiden sijoittelun 
ansiosta valo virtaa läpi 

talon

Ikkunallinen 
vaatehuone tuo 

arkeen ripauksen 
ylellisyyttä

Kerrosala 131 m2  |  Huoneistoala 121 m2  |  Kerrosluku 1  |  4 MH + OH + K + KH + S
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REHTI 123REHTI 146
REHTI 146

Kerrosala 146 m2  |  Huoneistoala 136 m2  |  Kerrosluku 1  |  5 MH + OH + K + KH + S

AIDOSTI  
MUUTTOVALMIS

Oma hirsikoti helpommin

Finnlamellin muuttovalmis hirsikoti on 

helpoin ja nopein tie uuteen kotiin. 

Hoidamme kaikki kotiprojektisi aikataulu-

tukseen liittyvät asiat puolestasi, ja tiedät 

varman muuttopäivän heti rakennusluvan 

saatuasi. Ammattilaisemme ovat tuke-

nasi ja helposti tavoitettavissa projektin 

jokaisessa vaiheessa. Vastuullesi jää varsin 

vähän velvoitteita talon rakentamisesta, 

mikä vapauttaa aikaa muille 

tärkeille asioille elämässä.

Makuuhuoneet 
tarjoavat lapsille 
oman tilan – silti 

turvallisesti lähellä 
vanhempia

Suuri vaatehuone

Arkieteinen helpottaa 
vaatesäilytystä kaikkina 

vuodenaikoina



Tilavat 
makuuhuoneet 

antava omaa rauhaa 
myös oleskeluun

Pesutila sijaitsee kätevästi 
makuuhuoneiden 

läheisyydessä

Keittiö on ryhmitelty 
toimivaksi 

kokonaisuudeksi

Yhtenäinen oleskelutila 
luo ilmavuutta kodin 

ilmeeseen

Kerrosala 64 m2 + 60 m2 yhteensä 124 m2     
Huoneistoala 54 m2 + 58 m2 yhteensä 112 m2    
Kerrosluku 2  |  4 MH + OH + K + KH + S REHTI 124
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REHTI 139

Avonainen 
olohuone 
helpottaa 

kalustamista

Yläkertaan 
kuljetaan suoraan 

eteisestä

Kerrosala 71 m2 + 68 m2 yhteensä 139 m2  
Huoneistoala 60 m2 + 65 m2 yhteensä 125 m2    
Kerrosluku 2  |  3–4 MH + OH + K + KH + S

Makuuhuoneissa on 
reilusti tilaa myös 
säilytysratkaisuille

Aula muuntuu 
tarvittaessa vaikka 

vierashuoneeksi

1918



Finnlamellin Rehti-hirsitalojen taustalla on yli 30 

vuoden ja tuhansien toteutettujen kotien kokemus. 

Ota yhteyttä myyntiimme, niin toteutetaan sinulle 

yhdessä nykyaikainen, mukava ja kestävä hirsikoti  

– helposti yhdellä sopimuksella muuttovalmiiksi asti.


