Asunto Oy Espoon Amos | Materiaaliesite
Ahertajankuja 4, 02100 Espoo

Peab-kodit rakennetaan kestämään elämää.
Kodinkone- ja materiaalivalinnat tehdään aina
tunnettujen, laadukkaiden valmistajien valikoimista.
Tässä esitteessä on esitelty kaikki asunnon hintaan kuuluvat materiaali- ja laitevaihtoehdot.
Voit esimerkiksi valita, millaiset keraamiset laatat kylpyhuoneeseesi tulee tai minkä sävyinen
uuden kotisi lattia on.
Löydät tästä esitteestä myös lisähintaisia vaihtoehtoja. Lisähintaiset vaihtoehdot ovat materiaaleja
tai laitteita, jotka antavat sinulle vielä enemmän mukavuutta ja toimintoja arjen keskellä. Lisäksi
kerromme, kuinka voimme toteuttaa rakennusvaiheen aikana toiveittesi mukaisia laajempia
muutostöitä uuteen kotiisi.
Oikeat valinnat tuovat iloa elämään.

HAVAINNEKUVA (AS. D 102)

MUUTOSTYÖOHJE
Materiaalivalinnat ja muutostyöt
Asunto Oy Espoon Amos toteutetaan rakennuslupahakemuksen
jättöhetkellä voimassa olevien määräysten ja rakennusvalvonnan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Asunnon hintaan
sisältyvien materiaalivalintojen lisäksi ostajalla on halutessaan
mahdollisuus teettää rakennusvaiheen aikana muutostöitä
ostamaansa huoneistoon rakennuttajan rajaamin ehdoin.
Muutostöiden tulee olla rakennuslupaehtojen mukaisia ja
rakennuttajan sallimia.
Uudesta kodistasi Asunto Oy Espoon Amoksessa saat sinulle
viihtyisän kodin valitsemalla asuntoosi sinua miellyttäviä
materiaaleja. Materiaalit valitaan asiakaspalveluinsinöörin
kanssa muutostyöaikataulun mukaisesti. Materiaaleihin on hyvä
tutustua ennen valintaa. Esitteessä olevat materiaalit ovat pääosin
esillä Peabin Helsingin Asuntomyynnissä, Karvaamokuja 2a,
00380 Helsinki. Tervetuloa!

Tarjouspyyntö, muutostyötarjous ja -tilaus
Mikäli toiveissanne on toteuttaa yksilöllisiä sisustusratkaisuja,
voitte pyytää meiltä tarjouksen muutostöistä. Yksilölliset
muutokset käsitellään tapauskohtaisesti. Lisä- ja muutostöitä on
mahdollista toteuttaa osakkeenostajan kunnossapitovastuun
piiriin kuuluviin rakennusosiin. Tämä rajaa muutosmahdollisuuksia, emmekä toteuta muutostöitä mm. hormeihin, ilmanvaihtojärjestelmiin tai kantaviin rakenteisiin.
Asunnon omistajan omalle kunnossapitovastuulle kuuluvat
rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt, mikäli ne eivät rinnastu
asunto-osakeyhtiön alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen
vakiotasoon. Asunto-osakeyhtiön vastuulla olevat asiat ilmenevät
asunto-osakeyhtiön vastuunjakotaulukosta sekä yhtiöjärjestyksestä. Asunto-osakeyhtiö vastaa kustannuksista vain vakiotasoon
saakka mahdollisen korjauksen yhteydessä. Asunto-osakeyhtiö
veloittaa asunnon omistajalta ylimenevät kulut.
Materiaalivalinnat tehdään sähköisellä valintatyökalulla
Voit tehdä valinnat itsenäisesti tai yhdessä asiakaspalveluinsi-

nöörin kanssa. Valinnat tulee tehdä muutostyöaikataulun
puitteissa. Mikäli valintoja ei tehdä, toteutetaan asunto esitteessä esitetyn vaihtoehto 1 mukaisesti.

Huomioitavaa: Asunnon avaintenluovutuksen edellytyksenä on,
että muutostyöt on kokonaisuudessaan maksettu.
(Asuntokauppalaki 4 luvun 4 §)

Jätä tarjouspyyntö
Pyydämme jättämään tarjouspyynnön lisä- ja muutostöistä
sähköpostitse asiakaspalveluinsinöörille muutostyöaikataulun
mukaisesti.

Asukasmuutos- ja lisätilaustöistä aiheutuvista kuluista ei ole
oikeutta hakea kotitalousvähennystä. Lisätietoja osoitteesta
www.vero.fi.

Muutostyötarjous ja muutostyötilaus
Saat muutostyötarjouksen sähköisesti kaupanteon jälkeen.
Tarjous hyväksytään sähköpostitse annettuun päivämäärään
mennessä. Tarjoamme asukasmuutokset kiinteään hintaan,
emmekä erittele kiinteärakenteisen palvelun hintarakennetta
kuluttajalle. Muutostyön hinnassa on huomioitu poisjäävän
materiaalin hyvityshinta. Sähköpostilla hyväksytty tarjous on
sitova ja ostaja on velvollinen maksamaan tilaamansa muutostyöt, vaikka huoneistovaraus tai asuntokauppa peruuntuisi.

Muutostöiden suorittaminen ja
asukastarkastus
Kaikki muutostöihin liittyvät rakennustyöt ja hankinnat tehdään
urakoitsijan toimesta. Asunnonostaja ei voi rakennusaikana itse
hankkia materiaaleja työmaalle. Muutostyöt suoritetaan kohteen
rakennusaikataulun mukaisesti. Kaikissa toteutuksissa noudatamme määräysten ja lakien lisäksi tavarantoimittajien ohjeita.
Asukas tarkastaa ja vastaanottaa lisä- ja muutostyöt asukastarkastusten yhteydessä joitakin viikkoja ennen muuttoa. Asukastarkastukseen lähetetään erillinen kutsu ja ohjeet.

Tilausvahvistus
Tehdyistä materiaalivalinnoista ja tilatuista muutostöistä lähetetään osakkeen ostajalle erillinen tilausvahvistus kuitattavaksi.

Työmaa

Muutostöiden maksaminen

Työmaalla ei saa liikkua ilman rakennusliikkeen edustajan lupaa
ja opastusta, ei myöskään iltaisin eikä viikonloppuisin. Työmaaalueelle ei saa pysäköidä.

Tilatut lisähintaiset materiaalit ja muutostyöt laskutetaan
yhdessä tai kahdessa erässä loppusummasta riippuen.
Muutostyöt alle 1000 €: Laskutetaan kokonaisuudessaan
yhdessä erässä, kun muutostyötilaus on käsitelty Peab Oy:llä.
Muutostyöt yli 1000 €: Ensimmäisen erän suuruus on 50 %
muutostöiden hinnasta. Ensimmäinen erä laskutetaan, kun
muutostyötilaus on käsitelty Peab Oy:llä. Toisen erän suuruus on
50 % muutostöiden hinnasta. Toisen erän eräpäivä on, kun
muutostyö on tehty ja tarkastettavissa viimeistään kuukautta
ennen muuttoa.
Maksun viivästymisestä veloitetaan eräpäivän ylimenevältä
ajalta korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Jokaisen työmaalla liikkujan on noudatettava yleistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta ympärillä liikkuvien koneiden sekä
maassa olevien tarvikkeiden suhteen. Rakennustyömaalla
liikkuvalla pitää olla yllään asianmukaiset turvavarusteet.
Ostamaansa asuntoa voi käydä katsomassa erikseen järjestettävien käyntien yhteydessä, mistä ilmoitetaan osakkeenostajille.
Turvallisuus työmaalla on meidän kaikkien yhteinen asia ja
toivomme, että annettuja ohjeita noudatetaan huolellisesti.

Tämä esite on laadittu yleisluontoisten tietojen antamiseksi. Esitteen havainnekuvat ovat
suuntaa-antavia taiteilijan näkemyksiä kohteesta, eivätkä välttämättä vastaa kaikkien
yksityiskohtien osalta toteutuvaa kohdetta. Rakennuttaja Peab Oy pidättää itsellään oikeuden
muutoksiin. Tuotteiden mallit voivat muuttua valmistajasta johtuen, jolloin asennamme
vastaavan tuotteen. Tuotteiden aidot värit ja materiaalit ovat pääosin esillä Peabin asunto
myynnissä.
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Kaunis koti on
ehtymätön ilonaihe.

HAVAINNEKUVA (AS. D 110)

HAVAINNEKUVA (AS. B 27)

HAVAINNEKUVA (AS. D 93)

Viisi valmista
sisustuskonseptia

Valitse uuteen kotiisi sinun sisustustyyliisi sopivat
materiaalit. Valintojasi helpottamaan olemme toteuttaneet
viisi valmista sisustuskonseptia. Halutessasi voit myös
yhdistellä näistä vaihtoehdoista oman persoonallisen
kokonaisuuden.
Materiaalivalinnat tehdään sähköisellä valintatyökalulla. Voit tehdä valinnat itsenäisesti tai
yhdessä asiakaspalveluinsinöörin kanssa. Valinnat tulee tehdä muutostyöaikataulun puitteissa.
Materiaaleihin on hyvä tutustua ennen valintaa. Materiaalit ovat pääosin esillä Peabin asunto
myynnin tiloissa. Varaathan aikasi tutustumiseen etukäteen. Tervetuloa!
HAVAINNEKUVA (AS. D 109)

SISUSTUSKONSEPTI 1

Voima
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HAVAINNEKUVA

SISUSTUSKONSEPTI 1

Voima
Parkettilattia:

• Karelia Tammi Natural Matt 3S
TYÖTASOT

Keittiö:

• kalusteovet: matta valkoinen, maalattu
• vetimet: kalusteovissa valkoinen vedinlista ja
integroiduissa kylmäyksiköissä valkoinen Milo-192 vedin
• työtasot: laminaattitaso Graphite Black
• allas: Lapetek Dalago 5 Silgranit, mattamusta
• kalusteiden välitila: alumiinikomposiitti Satiini musta
• kodinkoneet: teräksen/mustan väriset ja kalustepeitteiset
• liesikupu: musta

PARKETTI

KALUSTEOVET

VÄLITILA

Kylpyhuone:
•
•
•
•
•

seinälaatta: Kide kiiltävä valkoinen (25x40 cm)
lattialaatta: Reflex Laava (9,7x9,7 cm)
asunnosta riippuen peili/peilikaappi/kalusteovet: Valkoinen
vetimet: Valkoinen Lungo
asunnot, joissa kodinhoitotyötaso, tason sävy Musta

SEINÄLAATTA

PEILI/PEILIKAAPPI/KALUSTEOVET

LATTIALAATTA

KODINHOITOTYÖTASO
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SISUSTUSKONSEPTI 2

Lämpö
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HAVAINNEKUVA

SISUSTUSKONSEPTI 2

Lämpö
Parkettilattia:

• Karelia Tammi Natural Vanilla Matt 3S
TYÖTASOT

Keittiö:
•
•
•
•
•
•
•

kalusteovet: matta Cashmere, maalattu
vetimet: Ligo-35, messinki
työtasot: laminaattitaso Chromix White
allas: Lapetek Dalago 5 Silgranit, Jasmin
kalusteiden välitila: laminaatti Chromix White
kodinkoneet: teräksen/mustan väriset ja kalustepeitteiset
liesikupu: valkoinen

PARKETTI

KALUSTEOVET

VÄLITILA

Kylpyhuone:
•
•
•
•
•

seinälaatta: Kide matta valkoinen (25x40 cm)
lattialaatta: Reflex Harmaa (9,7x9,7 cm)
asunnosta riippuen peili/peilikaappi/kalusteovet: Valkoinen
vetimet: valkoinen Lungo
asunnot, joissa kodinhoitotyötaso, tason sävy Betoni

SEINÄLAATTA

PEILI/PEILIKAAPPI/KALUSTEOVET

LATTIALAATTA

KODINHOITOTYÖTASO
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SISUSTUSKONSEPTI 3

Valo
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HAVAINNEKUVA

SISUSTUSKONSEPTI 3

Valo
Parkettilattia:

Tarkett Shade Northern White Tres
TYÖTASOT

Keittiö:
•
•
•
•
•
•
•

kalusteovet: Chromix White, laminaatti
vetimet: Meta-304, alumiini
työtasot: laminaattitaso Frontal White
allas: Lapetek Dalago 5 Silgranit, valkoinen
kalusteiden välitila: alumiinikomposiitti valkoinen
kodinkoneet: teräksen/mustan väriset ja kalustepeitteiset
liesikupu: valkoinen

PARKETTI

KALUSTEOVET

VÄLITILA

Kylpyhuone:

• seinälaatta: Kide matta valkoinen (25x40 cm)
• lattialaatta: Reflex Valkoinen (9,7x9,7 cm)
• asunnosta riippuen peili/peilikaappi/kalusteovet:
Vaalea tammi
• vetimet: alumiini Lungo
• asunnot, joissa kodinhoitotyötaso, tason sävy Valkoinen

SEINÄLAATTA

PEILI/PEILIKAAPPI/KALUSTEOVET

LATTIALAATTA

KODINHOITOTYÖTASO
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SISUSTUSKONSEPTI A | LISÄHINTAINEN

Kide
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HAVAINNEKUVA

SISUSTUSKONSEPTI A | LISÄHINTAINEN

Kide
Parkettilattia:

Karelia Tammi Kartano Natur Vanilla Matt 188, 1-sauvainen
TYÖTASOT

Keittiö:
•
•
•
•
•
•
•

kalusteovet: korkeakiiltoinen valkoinen, maalattu
vetimet: Lungo 235 valkoinen
työtasot: Carrara Quartz Louhi -kvartsitaso
allas: Lapetek Blanco Andano, rst-allas
kalusteiden välitila: valkoinen lasi
kodinkoneet: teräksen/mustan väriset ja kalustepeitteiset
liesikupu: valkoinen

PARKETTI

KALUSTEOVET

VÄLITILA
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SISUSTUSKONSEPTI B | LISÄHINTAINEN

Mokka
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HAVAINNEKUVA

SISUSTUSKONSEPTI B | LISÄHINTAINEN

Mokka
Parkettilattia:

Karelia Tammi Story 188 Natur Brushed Matt, 1-sauvainen,
viiste reuna

TYÖTASOT

Keittiö:
•
•
•
•
•
•
•

kalusteovet: musta tammiviilu
vetimet: Lungo 235 musta
työtasot: Musta kivitaso
allas: Lapetek Blanco Andano, rst-allas
kalusteiden välitila: musta lasi
kodinkoneet teräksen/mustan väriset ja kalustepeitteiset
liesikupu: musta

PARKETTI

KALUSTEOVET

VÄLITILA
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YLEISILME
Parketit

1. Karelia Tammi Natural Matt 3S
• 3-sauvainen lautaparketti

Jalkalistat parketin sävyyn
LISÄHINTAINEN VAIHTOEHTO
Maalattu valkoinen jalkalista
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2. Karelia Tammi Natural Vanilla Matt 3S
• 3-sauvainen lautaparketti

3. Tarkett Shade Northern White TreS Proteco matta lakka
• 3-sauvainen lautaparketti

YLEISILME | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Parketit

A Karelia Tammi Kartano Natur Vanilla Matt 188
• 1-sauvainen lautaparketti

B Karelia Tammi Story 188 Natur Brushed Matt
• 1-sauvainen lautaparketti
• viiste reuna

Jalkalistat parketin sävyyn
LISÄHINTAINEN VAIHTOEHTO
Maalattu valkoinen jalkalista
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YLEISILME
Maalatut seinäpinnat

Väliovet

Maalarinvalkoinen
• sävy G497 Höyry

Valkoinen maalattu kevytlaakaovi
• väliovet saranaovia tai liukuovia suunnitelmien mukaisesti
• liukuovissa kuppivedin Abloy DF401

Abloy Polarita 16 -painike
• kromattu
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LISÄHINTAINEN
Valkoinen maalattu 1-peilinen väliovi

YLEISILME
Ikkunat

Eteinen

Sähkökalusteet

Schneider Electric
• suunnitelmien mukaisesti
• Exxact Primo
• väri valkoinen

Sälekaihtimet
• ikkunoissa ja parvekkeen ovissa valkoiset sälekaihtimet
• kaihtimet asennetaan lasien väliin tai pinta-asennuksena
suunnitelmien mukaisesti

Liukuovikomerot (Elfa)
• Grace-peililiukuovikomerot, valkoisilla kehyksillä
suunnitelmien mukaisesti

Sylvania Inset Trend Swing LED 6W IP23
• eteisen ja keittiön alaslasketun katon kattovalaisin
• kehys valkoinen
• sijoitus ja lukumäärä sähkösuunnitelmien mukaisesti
• halkaisija 95 mm

Verhokiskot
• ikkunoissa etulevyllinen valkoinen 2-kiskoinen verhokisko
• liu’ut valmiina kiskoissa
• halutessaan voi jättää verhokiskot pois
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KEITTIÖ
Kalusteovet (Puustelli)

1. Matta valkoinen, maalattu TML874Y/A
• vedinlista Profil-L4 White
• alasokkelit valkoiset
• viimeistelylevyt kalusteoven sävyyn

2. Matta Cashmere, maalattu TML87
• alasokkelit 4A Cashmere
• viimeistelylevyt kalusteoven sävyyn

3. Laminaatti laakaovi Chromix White TL20
• alasokkelit valkoiset
• viimeistelylevyt kalusteoven sävyyn

2. Ligo-35, messingin sävyinen nuppivedin

3. Meta-304, alumiinin sävyinen
• asennus vaakasuuntaisesti, komeroissa pystysuuntaisesti

Keittiökaappien rungot valkoista melamiinia vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3.

Vetimet (Puustelli)

1. Kalusteovessa valkoinen vedinlista Profil-L4 White ja
integroiduissa kylmäyksiköissä valkoinen Milo-192
• asennus pystysuuntaisesti
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KEITTIÖ | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Kalusteovet (Puustelli)

A Korkeakiiltoinen valkoinen, maalattu TML87
• alasokkelit valkoiset
• viimeistelylevyt kalusteoven sävyyn

B Musta tammiviilu TP47V k49
• alasokkelit mustat
• viimeistelylevyt kalusteoven sävyyn

Keittiökaappien rungot valkoista melamiinia vaihtoehdossa A ja mustat vaihtoehdossa B.

Vetimet (Puustelli)

A Lungo 235 valkoinen VE266-49-195
• asennus vaakasuuntaisesti, komeroissa pystysuuntaisesti

B Lungo 235 musta VE266-41-195
• asennus vaakasuuntaisesti, komeroissa pystysuuntaisesti
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KEITTIÖ
Työtasot (Puustelli)

1. Laminaattitaso Graphite Black TKM30 LA-A095C43T
• reunanauhoitettu laminaattitaso
• tason paksuus 30 mm

4. Laminaattitaso Sonoma Oak, tammijäljitelmä
• reunanauhoitettu laminaattitaso
• tason paksuus 30 mm
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2. Laminaattitaso Chromix White TKM30 LA-F487Dh43T
• reunanauhoitettu laminaattitaso
• tason paksuus 30 mm

3. Laminaattitaso Frontal White TKM30 LA-A008C02T
• reunanauhoitettu laminaattitaso
• tason paksuus 30 mm

KEITTIÖ | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Työtasot (Puustelli)

A Carrara Quartz Louhi -kvartsitaso
• suora reuna 3–5 mm pyöristyksellä
• tason paksuus 30 mm
• tasoihin tehdään liesiaukko mahdollisesti ns. haarukkapalana

B Musta kivitaso
• suora reuna 3–5 mm pyöristyksellä
• tason paksuus 30 mm
• tasoihin tehdään liesiaukko mahdollisesti ns. haarukkapalana

Huomioitavaa!
Kivitasoissa esiintyy väri- ja rakennevaihtelua.

Kivitasojen allas

C Light Grey Louhi -kvartsitaso
• suora reuna 3–5 mm pyöristyksellä
• tason paksuus 30 mm
• tasoihin tehdään liesiaukko mahdollisesti ns. haarukkapalana

Lapetek Blanco Andano, rst
• 400U tai 500U allaskaapin koon mukaan
• alta kiinnitettävä
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KEITTIÖ
Laminaattitasojen altaat

Keittiöhana

1. Oras Safira 1039F
• apk-liitäntä
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1. Lapetek Blanco Dalago 5 Silgranit, Mattamusta

2. Lapetek Blanco Dalago 5 Silgranit, Jasmin

3. Lapetek Blanco Dalago 5 Silgranit, Valkoinen

4. Stala Combo P40-50, rst

KEITTIÖ | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Kivitasojen altaat

A Lapetek Blanco Subline, Valkoinen
• 400U tai 500U allaskaapin koon mukaan
• alta kiinnitettävä

B Lapetek Blanco Subline, Mattamusta
• 400U tai 500U allaskaapin koon mukaan
• alta kiinnitettävä

C Lapetek Blanco Subline, Alumetallic
• 400U tai 500U allaskaapin koon mukaan
• alta kiinnitettävä

Keittiöhanat

A Lapetek Lino-A, mattamusta
• apk-liitäntä
• piiloporesuutin

B Lapetek Lino-A, messinki
• apk-liitäntä
• piiloporesuutin

C Lapetek Lino-A, valkoinen
• apk-liitäntä
• piiloporesuutin
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KEITTIÖ
Kalusteiden välitila

1. Alumiinikomposiitti Satiini musta 113595-SATBL
• välitilan kulmapistorasioiden sävy antrasiitti

2. Laminaatti Chromix White
• välitilan kulmapistorasioiden sävy valkoinen

Kalustevälitilassa seinäkaappien alapinnassa Puustellin ledvalonauha (värilämpötila 3000K).
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3. Alumiinikomposiitti Valkoinen 113615-SATWH
• välitilan kulmapistorasioiden sävy valkoinen

KEITTIÖ | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Kalusteiden välitila

A Lasi, Puhtaanvalkoinen Pure White RAL9003
• välitilan kulmapistorasioiden sävy valkoinen

B Lasi, Musta Black Classic RAL9005
• välitilan kulmapistorasioiden sävy antrasiitti

Kalustevälitilassa seinäkaappien alapinnassa Puustellin ledvalonauha (värilämpötila 3000K).
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KEITTIÖ
Kodinkoneet

Mikroaaltouuni
• leveys 60 cm tai 50 cm suunnitelmien mukaisesti

Electrolux KMFE172TEX
• leveys 60 cm
• musta/teräs

Kalusteuuni Electrolux CKB300X
• teräs

Induktiotaso Electrolux HOI630MF
• 4-keittopaikkainen induktiotaso

Electrolux KMFE171TEX
• leveys 50 cm
• musta/teräs

1. Liesikupu Swegon Casa Salsa
• leveys 60 cm
• maalattu hopea, etureunassa musta lasi
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2. Liesikupu Swegon Casa Salsa
• leveys 60 cm
• valkoinen, etureunassa valkoinen lasi

KEITTIÖ

Astianpesukone
• leveys 60 cm tai 45 cm suunnitelmien mukaisesti

Electrolux EEM48320L
• leveys 60 cm
• kalustepeitteinen/integroitava valitun
kalusteovimallin mukaan

Electrolux EEA22101L
• leveys 45 cm
• kalustepeitteinen/integroitava valitun
kalusteovimallin mukaan
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KEITTIÖ
Kylmälaitteet

Electrolux LNT3LF18S
• asunnoissa, joissa 1 kylmäyksikkö
• jääpakastinkaappi
• kalustepeitteinen/integroitu valitun kalusteovimallin mukaan
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Electrolux LRS4DF18S
• asunnoissa, joissa 2 kylmäyksikköä
• erillinen jääkaappi
• kalustepeitteinen/integroitu valitun kalusteovimallin mukaan

Electrolux LUT6NF18S
• asunnoissa, joissa 2 kylmäyksikköä
• erillinen pakastinkaappi
• kalustepeitteinen/integroitu valitun kalusteovimallin mukaan

HAVAINNEKUVA (AS. B 29)

MAKUUHUONE
Liukuovikomerot (Elfa)

Komerokalusteet (Puustelli)

Vetimet

1. Milo-192
• valkoinen
• asennus vaakasuuntaisesti

2. Ligo-35
• messingin sävyinen nuppivedin

3. Meta-304
• alumiinin sävyinen
• asennus vaakasuuntaisesti
Grace-liukuovikomerot
• valkoinen yhtenäinen ovipinta, valkoiset kehykset
• suunnitelmien mukaisesti
• makuuhuoneen liukuovikomeroissa ei peiliä

Vaatehuonevarusteet (Elfa)
Kiskojärjestelmä
• hyllyjä sekä tanko kalustesuunnitelmien mukaisesti

32

Kalusteovet TML87 valkoinen himmeä, maalattu mdf-ovi
• komeroiden rungot ja alasokkelit valkoiset
• suunnitelmien mukaisesti

HAVAINNEKUVA (AS. D 78)

KYLPYHUONE, WC, KPH/KHH JA WC/KHH
Lattialaatat (Kesko)

1. Reflex 9,7x9,7 cm Laava
• saumaus Weber 18 Dark Grey

2. Reflex 9,7x9,7 cm Harmaa
• saumaus Weber 14 Smoke

3. Reflex 9,7x9,7 cm Valkoinen
• saumaus Weber 12 Marble

Seinälaatat (Kesko)

1. Kide 25x40 cm kiiltävä valkoinen
• saumaus Weber 11 White
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2. Kide 25x40 cm matta valkoinen
• saumaus Weber 11 White

KYLPYHUONE, WC, KPH/KHH JA WC/KHH | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Lattialaatat (Kesko)

A Powder 10x10 cm Smoke
• saumaus Weber 35 Khaki

B Powder 10x10 cm Graphite
• saumaus Weber 35 Khaki

C Scale 11,6x10,1 cm musta, 6-kulmainen
• saumaus Weber 18 Dark Grey

Seinälaatat (Kesko)

A Kuviollinen Helmi 25x40 cm valkoinen matta
• saumaus Weber 11 White

B Tennic 25x40 cm harmaa
• saumaus Weber 14 Smoke
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KYLPYHUONE, WC, KPH/KHH JA WC/KHH

LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT

Katto

1. Valkolakattu kuusipaneeli STP

A Tervaleppäpaneeli STS

2. Tervaleppäpaneeli STP
• saunallisissa kylpyhuoneissa

B Lämpökäsitelty haapapaneeli STS

Lisähintaisten paneelien kuvat ovat suuntaa-antavia.
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HAVAINNEKUVA (AS. D 110)

KYLPYHUONE
Kalusteet

Allaslaatikoston etusarjojen
sekä runkojen ja peilikaapin
värivaihtoehdot:

Temal Stella -allaslaatikosto
• kahdella laatikolla, leveys suunnitelmien mukaisesti,
2 kpl tukijalkoja TJL140MCR rst, altaan koko M

Temal Highlight -peilikaappi
• kahdella ovella, ylävalolla, allasvalolla ja sisällä pistorasia,
leveys suunnitelmien mukaisesti

Allaslaatikoston vedin Lungo 235

1. Valkoinen 01
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2. Alumiini MCR

3. Musta B

WC
Kalusteet

Allaslaatikoston etusarjojen
sekä runkojen ja peilin
värivaihtoehdot:

Temal Stella -allaslaatikosto
• kahdella laatikolla, leveys suunnitelmien mukaisesti,
2 kpl tukijalkoja TJL140MCR rst, altaan koko M

Temal Classic -peili
• ledilipalla ja pistorasialla, leveys suunnitelmien mukaisesti

Allaslaatikoston vedin Lungo 235

1. Valkoinen 01

2. Alumiini MCR

3. Musta B
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WC/KHH JA KPH/KHH
Kalusteet

Allaslaatikoston etusarjojen
sekä runkojen ja peilikaapin
värivaihtoehdot:

Temal Stella -allaslaatikosto
• kahdella laatikolla, leveys suunnitelmien mukaisesti,
2 kpl tukijalkoja TJL140MCR rst, altaan koko M

Temal Highlight -peilikaappi
• kahdella ovella, ylävalolla, allasvalolla ja sisällä pistorasia,
leveys suunnitelmien mukaisesti

Allaslaatikoston vedin Lungo 235

1. Valkoinen 01
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2. Alumiini MCR

3. Musta B

WC/KHH JA KPH/KHH
Kalusteet
Suunnitelmien mukaisissa tiloissa komerot, sijainnit ja leveydet suunnitelmien mukaan, 2 kpl tukijalkoja TJL140MCR rst

Siivous-/pyykkikomero sk/py

Pyykkikomero py

Komerokaappien ovien sekä
runkojen värivaihtoehdot:

Siivouskomero sk

Komerokaappien vedin Lungo 235

1. Valkoinen 01

2. Alumiini MCR

3. Musta B

Vetimet asennetaan pystyyn.
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WC/KHH JA KPH/KHH
Kalusteet
Suunnitelmien mukaisissa tiloissa, joissa pesukone ja kuivausrumpu sijoittuvat vierekkäin työtason
alle, työtasoksi ympärilistoitettu 30 mm paksu laminaattityötaso.

Suunnitelmien mukaisissa kodinhoitotiloissa, joissa työtaso,
2 kpl seinäkaappeja sijoittuu työtason yläpuolelle.
Seinäkaappien vedin
Lungo 235

1. Valkoinen 01

2. Alumiini MCR
1. Musta 1455

2. Betoni 1460

3. Musta B

Työvalaisin M-light Cindy
• seinäkaappien alapinnassa

3. Valkoinen 406
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4. Vaalea tammi 650

Seinäkaappien ovien sekä
runkojen värivaihtoehdot:

KYLPYHUONE, WC, WC/KHH JA KPH/KHH
Hanat

Wc-istuin

Asunnon hintaan kuuluvat allashanavaihtoehdot suunnitelmien mukaisesti.

1. Oras Safira 1012F
• pesuallashana bideellä

2. Oras Safira 1014
• pesuallashana bideellä ja pk-liitännällä

Osassa asuntoja erillinen pesukonehana Oras 180 tai Oras 182 sekä
viemäriventtiili Oras 173 suunnitelmien mukaan.

IDO Glow 60
• vakio istuinkansi pehmeä
• istuinkorkeus 42 cm

LISÄHINTAINEN
IDO Glow 62
• vakio istuinkansi pehmeä
• istuinkorkeus 46 cm

LISÄHINTAINEN
Soft Close -istuinkansi
• valkoinen
• hiljainen, pehmeästi sulkeutuva istuinkansi
• sopii IDO Glow wc-istuimiin
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KYLPYHUONE JA KPH/KHH
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Suihku

Suihkuseinä

Oras Optima 7149

Vihtan Ocean 3 tai Ocean 3+3
• 1 kpl kääntyvä suora suihkuseinä tai 2 kpl kääntyviä suoria
suihkuseiniä magneettitiivisteellä suunnitelmien mukaan
• mitat suunnitelmien mukaan
• suihkuseinässä kirkas lasi, kiiltävä alumiiniprofiili

KYLPYHUONE JA KPH/KHH | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Suihku

Suihkuseinä

Oras Optima sadesuihku 7193

Hietakari Bläk 735 Tokyo tai Hietakari Bläk 762 Tokyo
• 1 kpl kääntyvä suora suihkuseinä tai 2 kpl kääntyviä suoria
suihkuseiniä magneettitiivisteellä suunnitelmien mukaan
• mitat suunnitelmien mukaan
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KYLPYHUONE, WC, KPH/KHH JA WC/KHH
Pyyhekoukut

Smedbo House nelikoukku RK359
• kiillotettu kromi
• piilokiinnitys
• wc:ssä 1 kpl
• kylpyhuoneissa 2 kpl
• saunallisissa kylpyhuoneissa 3 kpl

Wc-paperiteline

Kylpyhuoneen saippuakori suihkun yhteydessä

Smedbo Sideline saippuakori DK3001
• kiillotettu kromi
• piilokiinnitys

Kattovalaisin

Smedbo House wc-paperiteline RK341
• ilman kantta
• kiillotettu kromi
• piilokiinnitys
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Sylvania Inset Trend Swing LED 6W IP44 (3000K)
• sijoitus ja lukumäärä sähkösuunnitelmien mukaisesti
• halkaisija 95 mm, kehys harjattu alumiini

KYLPYHUONE, WC, KPH/KHH JA WC/KHH | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Pyyhekoukut

Smedbo House nelikoukku RB359
• mattamusta
• piilokiinnitys
• wc:ssä 1 kpl
• kylpyhuoneissa 2 kpl
• saunallisissa kylpyhuoneissa 3 kpl

Wc-paperiteline

Kylpyhuoneen saippuakori suihkun yhteydessä

Smedbo Sideline saippuakori DB3001
• musta
• piilokiinnitys

Smedbo House wc-paperiteline RB341
• ilman kantta
• mattamusta
• piilokiinnitys
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SAUNA
Paneelit ja lauteet

Kiuas
Harvia Cilindro XE Steel
• Kosketusnäyttöinen Harvia Xenio -ohjauspaneeli
• Valokaulus ja suojakaide
• Kiuas upotetaan lauteisiin

HAVAINNEKUVA

Tervaleppäpaneeli STP ja tervaleppälauteet

Valaisin

Saunassa kokolasiseinä lasiovella suihkutilaan.

Raita-saunavalaisin
• materiaali muotoonpuristettu puuviilu, tervaleppä
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SAUNA | LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT
Paneelit ja lauteet

A Tervaleppäpaneeli STS ja tervaleppälauteet

B Lämpökäsitelty haapapaneeli STS ja lämpökäsitelty haapa -lauteet

Lisähintaisten paneelien ja lauteiden kuvat ovat suuntaa-antavia.
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PARVEKE

Parvekkeilla on parvekelasitus.

Lattian päällyste
Parvekematto
• musta
Komposiittilaudoitus UPM ProFi Deck 150
• hopeanvihreä
• osassa 1. kerroksen asuntoja
• LISÄHINTAISENA muissa asunnoissa

Valaisin

Seinävalaisin M-light Seva
• valkoinen

Ilmalämpöpumppu
Malli tarkentuu myöhemmin.

HAVAINNEKUVA (AS. D 78)
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HAVAINNEKUVA
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