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yksinkertaisesti viisas...

Palvelun yleiskuvaus
Suunnittelun voit tilata sähköpostilla vapaamuotoisesti 
tai puhelimitse. Lähetän tilauksesta vahvistuksen 
sähköpostiisi ja voimme aloittaa yhteistyön.
Verkkokaupasta voit ostaa suunnitelman kaikkein 
edullisimmin etukäteen maksaen tai normaalihinnalla,
jonka laskutan jälkikäteen.

Saat minulta lähtötietolomakkeen 
ja voit täyttää sen omalla tietokoneellasi ja 
palautat sen sähköpostilla

tai kyselen vastaavia asioita esim puhelimessa.

Sinun tulee lähettää meille tulevan talon 
rakennuspiirustukset (pdf- ja dwg-tiedostoina)
tai pyydä rakennussuunnittelijaasi lähettämään ne. 

Minä kyselen tarvittaessa lisää tietoja ja 
sen jälkeen laadin suunnitelmaluonnoksen.

Tämän jälkeen tarkennamme luonnosta yhdessä.
Saa minulta symbolien selitteet ja kustannusarviokin
käydään läpi jo ennen suurempia päätöksiä. 
Voit kysellä epäselviä kohtia ja esittää muutoksia.

Tarvikeluettelosta näet, millaisia  ja minkä hintaisia 
sähkökojeita ja valaisimia olen ehdottamassa.

Mitä enemmän haluat vaikuttaa suunnitelman 
sisältöön, sitä enemmän se vaatii sinulta asiaan 
perehtymistä. Minun tehtävä on auttaa sinua
valitsemaan järkeviä ratkaisuja lukemattomasta 
määrästä vaihtoehtoja.

Takaan, että olet lopputulokseen tyytyväinen.
Jos et ole, niin eipä sitä sitten tarvitse maksaakaan.
Tai jos maksoit verkkokauppaan, niin saat rahat takaisin.

Suunnittelutoimisto

Kojeistovalmistus

Suunnitteluperiaatteeni
Suunnitelmissa käytän suurilla sähkötukkuliikkeillä (SLO, Onninen, Rexel, Malmbergs) 
myynnissä olevia sähkötarvikkeita ja valaisimia, jolloin niiden takuu on aina STUL-takuuehtojen 
mukainen ja tarvikkeita on helppo sähköurakoitsijan hankkia omalta tukkuriltaan.
Tämä periaate rajaa pois joitakin markkinoilla olevia "älyjärjestelmiä", 
mutta se on lopulta asiakkaan etu. Lisätietoja löytyy nettisivuillamme kohdassa "Sudenkuoppia"

Jos haluat kevyen kotiautomaation, niin siihen tarvittavat laitteet voin tarjota 
asennusvalmiina pakettina. Tuotteet olen valinnut isojen valmistajien valikoimista.

Valaistusratkaisuissa käytän LED-valoja ja sopivissa kohdissa epäsuoraa valoa.

Lähtökohtaisesti ehdotan "tähti" -perusratkaisua sen ylivoimaisten etujen vuoksi. Voit
kuitenkin itse valita, miten toteutus tehdään. 

Palovaroittimet suunnittelen aina heikkovirtasensoreilla ja keskitetyllä akku/varaajapaketilla.
Tämä ei tuo käytännössä lisäkustannuksia, mutta helpottaa huollettavuutta ja pitkällä aikavälillä 
tuo myös säästöjä. 

Konsulttipalveluna teen myös suosikkiratkaisuistani poikkeavia suunnitelmia
toiveittesi mukaan. Pidätän kuitenkin oikeuden olla suunnittelematta täysin
järjenvastaisia ja sinulle selkeästi huonoja ratkaisuja.

Dokumenteissa käytän mahdollisimman paljon värejä selkeyttämään niiden tulkintaa.
   

Omakotitalojen valaistus- ja sähkösuunnittelupalvelut
Teen suunnitelmia uusiin omakotitaloihin kartassa rajatulle alueelle. 

Meillä on vakiohinta, joten suunnittelutarjousta ei tarvitse odottaa. 
Voimassa oleva hinta löytyy verkkokaupastamme.

Soita minulle ja kerro tarkemmin rakennushankkeestasi. 
Autan mielelläni mieltä askarruttavissa kysymyksissä.
Puh 0400 344 205 / Lasse Honkala

Selega Tuote Oy

www.selega.com

0400 344 205

Info@selega.com

HUOM! suunnittelupalveluni on tarkoitettu erityisesti niille, jotka rakentavat jo toista omakotitaloa. 
Ensikertaa rakentavilla ei ole riittävästi kokemusta niistä ongelmista, joihin olen keksinyt ratkaisuja.

Jos kuitenkin ensikertalaisena haluat palvelujani, on sinun syytä tutustua perinpohjaisesti 
kotisivullani kohtaan "Suodenkuoppia" ja kuunnella etusivulle tallennetut radio-ohjelmat.
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Koetko sähkötekniikan jotenkin vaikeana tai vieraana - jos näin on, niin et ole yksin


