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Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Peab-kodit rakennetaan

kestämään elämää. Kodinkone- ja  

materiaalivalinnat tehdään aina 

tunnettujen, laadukkaiden  

valmistajien valikoimista.

Tässä esitteessä on esitelty asunnon

hintaan kuuluvat materiaali- ja 

laitevaihtoehdot. Voit esimerkiksi valita, 

millaiset keraamiset laatat

kylpyhuoneeseesi tulee tai minkä sävyinen 

uuden kotisi lattia on. 

Esitteen loppuosassa on esitelty 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 muita muutostöitä uuteen kotiisi.

Oikeat valinnat tuovat iloa elämään!

3d-kuva tähän



Tarjouspyyntö, muutostyötarjous ja -tilausMateriaalivalinnat ja muutostyöt

Muutostyöt

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju 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 Haltijanmäen Keijusta saat sinulle viihtyisän kodin 

valitsemalla asuntoosi sinua miellyttäviä materiaaleja. Materiaalit valitaan 

asiakaspalveluinsinöörin kanssa muutostyöaikataulun mukaisesti. 

Tämä esite on alustava. Materiaalitoimittajat ja -tiedot saattavat muuttua esim. 

toisen toimittajan vastaavaiin tuotteisiin. Materiaaliesite päivitetään vielä ennen 

asuntokaupan tekoa.

Materiaaleihin on hyvä tutustua ennen valintaa. Esitteessä olevat materiaalit ovat 

pääosin esillä Peabin Tampereen Asuntomyynnissä, Åkerlundinkatu 11 A 2 

33100 Tampere. Tervetuloa!

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. 

Kohteelle haetaan myös Joutsenmerkkiä ja myös muutostyömateriaalien tulee noudattaa 

Joutsenmerkin edellytyksiä.

Materiaalivalinnat tehdään sähköisellä valintatyökalulla 

Voit tehdä valinnat itsenäisesti tai yhdessä asiakaspalveluinsinöörin kanssa. Valinnat tulee tehdä 

muutostyöaikataulun puitteissa. Mikäli valintoja ei tehdä muutostyöaikataulun puitteissa, asunnon 

materiaalit toteutetaan myöhemmin tässä esitteessä ilmoitetun sisustuskokonaisuuden mukaisesti. 

Jätä tarjouspyyntö

Pyydämme jättämään tarjouspyynnön lisä- ja muutostöistä sähköpostitse asiakaspalveluinsinöörille 

muutostyöaikataulun mukaisesti.

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.

Tilausvahvistus

Tehdyistä materiaalivalinnoista ja tilatuista muutostöistä lähetetään osakkeenostajalle erillinen 

tilausvahvistus kuitattavaksi.

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  



Muutostöiden suorittaminen ja 

asukastarkastus

Muutostöiden maksaminen

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 noin 

kuukautta ennen muuttoa. 

Maksun viivästymisestä veloitetaan eräpäivän ylimenevältä ajalta korkolain 

mukaista viivästyskorkoa.

HUOMIOITAVAA: Asunnon avaintenluovutuksen edellytyksenä on, että 

muutostyöt on kokonaisuudessaan maksettu. 

(Asuntokauppalaki 4 luvun 4 §)

Asukasmuutos- ja lisätilaustöistä aiheutuvista kuluista ei ole oikeutta hakea 

kotitalousvähennystä. Lisätietoja osoitteesta www.vero.fi.

Muutostyöt

Kaikki muutostöihin liittyvät rakennustyöt ja hankinnat tehdään 

urakoitsijan toimesta. Asunnon ostaja 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 muuttotarkastusten yhteydessä 

joitakin viikkoja ennen muuttoa. Asukastarkastukseen lähetetään erillinen 

kutsu ja ohjeet.

Työmaa

Työmaalla ei saa liikkua ilman rakennusliikkeen edustajan lupaa ja opastusta, 

ei myöskään iltaisin eikä viikonloppuisin. Työmaa-alueelle ei saa pysäköidä. 

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.

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  
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Asunnon yleisilme

PARKETTILATTIAT 

Maalatut seinäpinnat yleensä

Maalarinvalkoinen, sävy Tikkurilan 

Höyry G497

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

KUIVIEN TILOJEN SEINÄPINNAT

3-sauvainen tammiparketti 

valkolakattu

Esim. Kährs Tammi Taranto Matt

3-sauvainen tammiparketti 

luonnonvärinen

Esim. KährsTammi Nice Matt

mäntylistoja, sävytetty lähelle 

parketin sävyä  

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

KUIVIEN TILOJEN (OH/MH) TEHOSTESEINÄT

Sävy Tikkurilan Valkama 

K498

Sävy Tikkurilan Nefriitti 

N494
Sävy Tikkurilan harmaa, 

TIKH

Sävy Tikkurilan Hohkakivi 

H487

Olo- ja makuuhuoneissa on mahdollista valita tehostemaali yhdelle ehjälle seinälle (ei ikkunaseinä). 

3-sauvainen tammiparketti 

luonnonvärinen

Esim.Kährs Tammi Como 

Matt

JALKALISTAT
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Asunnon yleisilme

KOMEROIDEN OVET 

Valkoinen maalattu 

Kevytlaakaovi

Painikkeet kromattu

Liukuovet 

pohjapiirustusten 

mukaisissa paikoissa

VÄLIOVET

Ikkunoissa ja parvekkeen/terassin ovissa 

vaaleat sälekaihtimet

SÄLEKAIHTIMET

Olohuoneen ja 

makuuhuoneiden 

ikkunoissa etulevyllinen 

2-kiskoinen valkoinen 

verhokisko. Liu'ut 

valmiina kiskoissa, 

laippakisko asennetaan 

kiinni kattoon.

Halutessanne voitte 

valita vaihtoehdon 

”verhokiskoja ei 

asenneta”

VERHOKISKOT

KOMEROKALUSTEIDEN VETIMET , REIKÄVÄLI 128MM  

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Valkoinen, maalattu MDF ovi

Esim. Topi-Keittiöt Kosketus 

OIP10M

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Vedin nro 39 Vedin nro 78 Vedin nro 79 Vedin nro 94Vedin nro 80
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Esim Topi-Keittiöt 

Puhdas valkoinen

Kosketus OIP10 

Maalattu MDF ovi

Keittiö

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

KEITTIÖ, KALUSTEOVET   

Esim. Topi-Keittiöt

Kashmir 

Kosketus OIP74M 

Maalattu MDF ovi

Esim. Topi-Keittiöt

Luoto antrasiitti * 

LU06

Melamiini 

KOMEROKALUSTEIDEN VETIMET , REIKÄVÄLI 128MM

Esim. Topi-Keittiöt 

Luoto valkaistu

tammikuvio * LU70

Melamiini

Esim. Topi-Keititöt

Luoto valkoinen * 

LU03

Melamiini 

*Huom! 1955mm ja sitä 

korkeammissa LUOTO-

ovissa, syykuviointi on 

pystyssä! 

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Kalusterungot ja sokkelit ovat 

valkoista melamiinia

Vedin nro 39 Vedin nro 78 Vedin nro 79 Vedin nro 80 Vedin nro 94
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Keittiö

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

LAMINAATTI TYÖTASOT JA KALUSTEIDEN VÄLITILALAMINAATIT ESIM. TOPI-KEITTIÖT 

K298

Laminaatti, 

Vaaleanharmaa 

betoni patinoitu

K981

Laminaatti, Kashmir 

väre

K209

Laminaatti, Vaalea 

kalkkikivi kohokuvio

F483

Laminaatti, tumma 

marmorikuvio matta

ALLAS 

Keittiöallas esim.Lapetek Dalago 5 tai 6 allaskaapin leveyden 

mukaan

Alumetallic Anthrazit

KEITTIÖ ALLAS HANA ORAS 

Oras Vega 1839FG

kromi, pesukoneventtiili

LIESIKUPU

Swegon Casa Salsa

Ulosvedettävä liesikupu, valkoinen

KALUSTEVÄLIN VALAISTUS

Kalustevälin  valaistus toteutetaan led-

valonauhalla seinäkaapin alapinnassa
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Keittiö - Kodinkoneet

Korkea jääkaappi Korkea pakastin Korkea jääkaappi ja korkea 
pakastin on asunnoissa: 
A5, A11, A17, A23, A25, 
B27, B31, B37, B43, B48 ja 
B50.

Muissa asunnoissa on jää-
pakastinkaappi.

Electrolux CKB100W

Surround Cook, valkoinen

Electrolux HOI622S

induktioliesitaso

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Asunnoissa A5, A11, A17, 
A23, A25, B27, B31, B37, 
B43, B48 ja B50 on 
vakiovarusteena 45cm 
leveä astianpesukone ja 50 
cm tilavaraus 
mikroaaltouunille.

Muissa asunnoissa on 
vakiovarusteena 60cm 
leveä astianpesukone, ja 
60 cm tilavaraus 
mikroaaltouunislle.

Kaikissa asunnoissa on 
60cm leveä 4-paikkainen 
induktioliesitaso ja 60cm 
leveä erillisuuni. 

“Lisähintaiset” osiossa  on 
vaihtoehtoisia kalusteeseen 
sijoitettavia 
mikroaaltouuneja.

Jääkaappi / pakastin

Electrolux KRS2DE39W 

Valkoinen, korkeus 186 cm  
Electrolux KUT5NE26W 

Valkoinen, korkeus 186 cm  

Electrolux ESF5545LOW

Valkoinen, leveys 60cm

KODINKONEET / ELECTROLUX 

Astianpesukone 60cm LiesitasoAstianpesukone 45cm Uuni

Electrolux ESF63300SW

Valkoinen, leveys 45cm

Electrolux LNT3LE34W2 

Valkoinen, korkeus 185 cm  

45 cm apk ovat asunnoissa A6, A12, 

A18, A22, A24, B33, B39, B45 ja B49.
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Kylpyhuone

KYLPYHUONEEN JA ERILLISWC:N SEINÄLAATAT (ESIM. LAATTAPISTE)

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

LPC valkoinen matta 20x40cm

saumaväri marmorinvalkoinen 

LPC Neutro 20x40cm, 01  valkoinen

saumaväri marmorinvalkoinen

LPC Neutro 20x40cm, 02 harmaa

saumaväri vaaleanharmaa

LPC Neutro 20x40cm, 03  antrasiitti

saumaväri tumma harmaa

KYLPYHUONEEN LATTIALAATAT (ESIM. LAATTAPISTE)

LPC Neutro 10x10 cm, 01 valkoinen

Saumaväri vaaleanharmaa

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

KYLPYHUONEEN TEHOSTELAATAT (ESIM. LAATTAPISTE)

LPC Neutro 10x10 cm, 02 harmaa

Saumaväri vaaleanharmaa

LPC Neutro 10x10 cm, 03 antrasiitti

Saumaväri tumma harmaa

Kylpyhuoneissa voi valita tehostelaatan joko yhdelle seinälle (jolloin 

muut seinät valkoista laattaa) tai vaihtoehtoisesti myös kaikki 

kylpyhuoneen seinät laatoitettuna tehostelaatalla

Laattatyypit sekä niiden saatavuus 

varmistetaan ja tyypit päivitetään ennen 

rakennustöiden aloittamista
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Kylpyhuone

Esim. Topi-Keittiöt 

Lumme 11 

Valkoinen

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

KYLPYHUONEEN KALUSTEOVET   PEILIKAAPPIVALAISIN 

Havainnekuva

ALLASKALUSTEEN VETIMET 

Esim. Topi-Keittiöt 

Lumme 91

Valkoinen puunsyy

Esim. Topi-Keittiöt 

Lumme 95 

Savunharmaa

Kylpyhuoneen LUMME- sarjan ovi on kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm. 

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Vedin nro 94Vedin nro 80Vedin nro 79Vedin nro 78Vedin nro 39
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Kylpyhuone

Kääntyvä suihkuseinä Vihtan 3

kirkas lasi, profiili alumiinia

Kylpyhuoneen katto 

Valkolakattu Kuusipaneeli

Pyyhekoukut

4-osainen ja 2-osainen

Tarrakiinnitys, kromi

Wc-paperiteline

Tarrakiinnitys, kromi

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

KYLPYHUONEEN VARUSTEET

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

WC-istuin 

IDO Glow60

Allashana + bidee

Oras Vega 1812 tai 1814 (sis. pesukonehanan)

KYLPYHUONEEN VESIKALUSTEET  (ORAS) 

Suihkusetti

Oras Optima 7149

termostaattihanalla
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Asunto Oy Haltijanmäen Keiju
Sauna

Kirkas lasioviHarvia The Wall 8kWRaita

SAUNAN OVISAUNAN VALAISIN

PANELOINNIT JA LAUTEET 

Saunan seinä- ja kattopaneloinnit kuusi

Lauteet lämpökäsitelty kuusi

KIUAS

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista
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SISUSTUSKOKONAISUUS LÄMPÖ / YLEISILME JA KEITTIÖT

TOTEUTETAAN KERROKSIIN 2 JA 4, ELLEI KO. KERROSTEN ASUNTOIHIN OLE VALINTA-AIKATAULUN 

MUKAISESTI TEHTY MUITA ASUKASVALINTOJA

Kuivien tilojen seinäpinnat

Tikkurila

Ei tehosteseiniä

Keittiön kalusteovet

Kosketus OIP74M

Maalattu mdf-ovi, Kashmir

Keittiön laminaattitasot

K209 kalkkikivi kohokuvio

Keittiön kalustevälilaminaatti

K981 kashmir

Keittiön allas alumetallic

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Keittiön sekä eteisen ja 

makuuhuoneiden kalusteovien 

vetimet nro 39

3-sauvainen tammiparketti

Tammi Taranto Matt

Tuotetyypit ovat 

esimerkkejä ja ne 

vahvistetaan rakentamisen 

alkuvaiheessa
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SISUSTUSKOKONAISUUS LÄMPÖ / KOSTEIDEN TILOJEN PINTAMATERIAALIT

TOTEUTETAAN KERROKSIIN 2 JA 4, ELLEI KO. KERROSTEN ASUNTOIHIN OLE VALINTA-AIKATAULUN 

MUKAISESTI TEHTY MUITA ASUKASVALINTOJA

Kylpyhuoneen kalusteovet

Lumme 91 valkoinen puunsyy

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Kylpyhuoneen kalusteovien 

vetimet nro 39

Seinän tehostelaatta yhdelle seinälle

LPC Neutro 20x40cm, 02 harmaa

saumaväri vaaleanharmaa

Lattialaatta

LPC Neutro 10x10 cm, 02 harmaa

Saumaväri vaaleanharmaa

Seinälaatta LPC valkoinen matta 

20x40cm

saumaväri marmorinvalkoinen 
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SISUSTUSKOKONAISUUS VALO / YLEISILME JA KEITTIÖT

TOTEUTETAAN KERROKSIIN 3 JA 5, ELLEI KO. KERROSTEN ASUNTOIHIN OLE VALINTA-AIKATAULUN 

MUKAISESTI TEHTY MUITA ASUKASVALINTOJA

Kuivien tilojen seinäpinnat

Tikkurila

Ei tehosteseiniä

Keittiön laminaattitaso

K981 Kashmir

Keittiön kalustevälilaminaatti

K981 Kashmir

Keittiön allas alumetallic

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Keittiön kalusteovien vedin nro 393-sauvainen tammiparketti

Tammi Taranto Matt
Luoto KU03 valkoinen

Melamiini
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SISUSTUSKOKONAISUUS VALO / KOSTEIDEN TILOJEN PINTAMATERIAALIT

TOTEUTETAAN KERROKSIIN 3 JA 5, ELLEI KO. KERROSTEN ASUNTOIHIN OLE VALINTA-AIKATAULUN 

MUKAISESTI TEHTY MUITA ASUKASVALINTOJA

Kalusteovien vetimet nro 39

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Seinälaatta kaikille seinille

LPC Neutro 20x40cm, 01  valkoinen

saumaväri marmorinvalkoinen

Lattialaatta

LPC Neutro 10x10 cm, 01 valkoinen

Saumaväri vaaleanharmaa

Kalusteovet Lumme 11 

valkoinen 

kalvopinnoitetu ovi
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SISUSTUSKOKONAISUUS VOIMA / YLEISILME JA KEITTIÖT

TOTEUTETAAN KERROKSIIN 1, ELLEI KO. KERROSTEN ASUNTOIHIN OLE VALINTA-AIKATAULUN MUKAISESTI 

TEHTY MUITA ASUKASVALINTOJA

Kuivien tilojen seinäpinnat

Tikkurila

Ei tehosteseiniä

Keittiön kalusteovet

Luoto antrasiitti LU06

melamiini

Keittiön laminaattitasot

F483 tumma marmorikuvio

Keittiön kalustevälilaminaatti

K981 kashmir

Keittiön allas antrasiitti

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Keittiön kalusteovien vetimet

nro 80

3-sauvainen tammiparketti

Tammi Como Matt
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SISUSTUSKOKONAISUUS VOIMA / KOSTEIDEN TILOJEN PINTAMATERIAALIT

TOTEUTETAAN KERROKSIIN 1, ELLEI KO. KERROSTEN ASUNTOIHIN OLE VALINTA-AIKATAULUN MUKAISESTI 

TEHTY MUITA ASUKASVALINTOJA

Yhdellä seinällä tehostelaatta

LPC Neutro 20x40cm, 03  antrasiitti

saumaväri tumma harmaa

Lattialaatta

LPC Neutro 10x10 cm, 03 antrasiitti

Saumaväri tumma harmaa

Kalusteovet Lumme 95

Savunharmaa

Kalusteovien vetimet nro 80 

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

Perusseinälaatta

LPC valkoinen matta 20x40cm

saumaväri marmorinvalkoinen 



Taiteilijan näkemys

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju – lisähintaiset valinnat

Rissonkatu 68, 36100 Kangasala as

Valitse tyylikkäät 

lisähintaiset 

materiaalit uuteen 

kotiisi!
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Parketit

Esim. Kährs Tammi Alloy

3-sauvainen tammiparketti

Esim. Kährs Tammi Pale

3-sauvainen tammiparketti

Esim. KährsTammi Sorrento

3-sauvainen tammiparketti

3-SAUVAISET PARKETTILATTIAT  

Lisähintaiset materiaalit

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista
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Esimerkkejä lisähintaisista keittiön kalusteovivaihtoehdoista. Lisää vaihtoehtoja nähtävillä asuntomyynnissämme.

KEITTIÖT Lisähintaiset materiaalit

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista

KEITTIÖN KALUSTEOVET 

KEITTIÖN KIVITASOT (KIVILÄHDE)

Esim. Topi-Keittiöt 

Kosketus, 

mattapintainen mdf-

ovi 58 harmaa

Esim. Topi-Keittiöt 

Luoto vaakakuvioitu 

melamiiniovi 76 

harmaa ruskea

Esim. Topi-Keittiöt 

Luoto vaakakuvioitu 

melamiiniovi LU60

Alaska, valkoinen 

kvartsitaso
Musta graniitti

KEITTIÖN VÄLITILALEVYT 4mm 

Kiiltävä valkoinen 

HY002A

Valkoinen helmiäinen

HY158

Harjattu kupari 

M01341

Kalusteisiin sijoitettava 

mikroaaltouuni

Electrolux mikroaaltouuni 

KMFE172TEW, valkoinen

Electrolux mikroaaltouuni 

KMFE172TEX, musta/teräs



Kodinkoneet - teräs Lisähintaiset materiaalit

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Electrolux LNT3LE34X2

Korkeus 185 cm

Electrolux CKB100X
Electrolux ESF5545LOX

Electrolux KRS2DE39X

Korkeus 186 cm
Electrolux KUT5NE26X

Korkeus 186 cm

Electrolux HOI622S

induktiotaso

Swegon Casa Salsa 

Musta / Hopea 

Jää-pakastinkaappi Pakastinkaappi

Uuni Keittotaso Astianpesukone 60cm

Jääkaappi Liesituuletin
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Vihtan Pisara 3,

musta alumiiniprofiili, 

nuppivedin

KYLPYHUONE Lisähintaiset materiaalit

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

KÄÄNTYVÄT SUIHKUSEINÄT

Huom. Havainnekuvien suihkut poikkeavat kohteen suihkutyypeistä

Vihtan Ruutu 3,

musta alumiinikehysprofiili,

nuppivedin

Vihtan Ruutu 3,

musta alumiiniruutuprofiili,

nuppivedin

Painoteknisistä syistä värit ja pintojen struktuurit poikkeavat todellisista



KPH 
Lisähintaiset materiaalit

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

VESIKALUSTEET   WC-ISTUIN  

IDO Glow 62

• korotettu malli

• Istuinkorkeus 46cm 

Sadesuihku

Suihkusetti

Oras Nova

KPH KATTO  

Haapa

Tervaleppä

Haapa- ja tervaleppäpaneeleiden saatavuus varmistetaan ennen hankkeen rakentamisen 

alkamista.



Sauna
Lisähintaiset materiaalit

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Harvia Cilindro PC70EE 6,8kW kiuas

Kiukaan etäohjaus

SAUNAN PANEELIT JA LAUTEET 

Saunan seinä- ja kattopaneloinnit STP 15x90 tervaleppä

Lauteet tervaleppää 28x90

Saunan ovikarmit ja vedin tervaleppää

Pesuhuoneen alakatot tervaleppää

SAUNAN KIUAS



Haluatko lisätietoja? 

Asunto Oy Haltijanmäen Keiju  

Muutostyöt: 

Asiakaspalveluinsinööri

Saara Ruokonen p. 040 864 9604

saara.ruokonen@peab.fi

Saara.ruokonen@peab.fi

Asuntomyynti: 

Riitta Kraneis p. 040 1591 700

Katri Carstensen p. 0400 254 900

asuntomyynti.tampere@peab.fi

asuntomyynti.tampere@peab.fi

Peab asuntomyynti, Åkerlundinkatu 11 A 2 33100 Tampere | peabasunnot.fi
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