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MIKÄ ON SINUN 
TYYLISI?

Meistä jokainen nauttii aamukahvinsa eri lailla. Toiselle oikea 
tapa on juoda kahvi mustana ruisleivän kanssa ja toinen taas 
kaipaa kahviinsa maitoa ja nauttii sen jugurtin ja granolan kans-
sa. Samalla tavalla jokaisella meistä on omat mieltymyksensä 
siihen, miltä keittiön vetimen tulee tuntua kädessä tai minkä 
väriset kaappien ovet tulisi olla, jotta niitä on mukava katsella 

vuodesta toiseen.

Kodin suunnittelu ja siihen liittyvien materaalivalintojen teke-
minen onkin yksi tärkeimmistä kotisi rakentamiseen liittyvistä 
vaiheista. Toimittamalla materiaalivalinnat ja suunnitelmat an-
nettujen aikataulujen puitteissa varmistat, että kodistasi tulee 

juuri sinulle täydellinen. 

Olemme kasanneet kattavan vakiovalikoiman, josta voit kasata 
useita erilaisia yhdistelmiä. Mukaan olemme poimineet niin uu-
simpia trendejä kuin kestosuosikkejakin.  Ja mikä parasta: nämä 

kaikki kuuluvat asuntosi hintaan.

FIRA

Tämän dokumentin 
sisältämissä tuoteku-
vissa saattaa esiintyä 
poikkeavuuksia lo-
pulliseen tuotteeseen 
nähden esimerkiksi 
painoteknisistä syistä 
johtuen.

Visualisointikuva 
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SINUN KOTISI 
ON JUURI SINUN 

NÄKÖISESI 

KEITTIÖ
 
Keittiökalusteet toimittaa Puustel-
li, joka on tunnettu laadukkaista 
materiaaleista ja markkinoiden 
parhaimmista mekanismeista. 
Puustelli on Suomen suosituin 
keittiötoimittaja, mikä kertoo osal-
taan heidän ratkaisujensa erin-
omaisuudesta. Tarjoamme useita 
erilaisia ovien, välitilan ja työtaso-
jen värivaihtoehtoja sekä vedin-
malleja asuntosi hintaan kuuluvi-
na. 

KODINKONEET

Luotamme nykyaikaisiin ja laaduk-
kaisiin Boschin kodinkoneisiin. 
Tyylikäs keittiö viimeistellään in-
duktioliesitasolla ja kalusteuunilla 
sekä  kalustepeitteisellä astianpe-
sukoneella ja seinäkaappiin inte-
groidulla mikrolla. Voit tilata myös 
kylmälaitteet kalustepeitteisenä.  

KYLPYHUONEET

Kylpyhuoneen laatat ovat Laatta-
maailman valikoimasta valikoituja 
sävyjä, joilla voit luoda tilaan juuri 
haluamasi tunnelman. Vaihtoehto-
ja on useita ja voit yhdistellä niitä  
mielesi mukaan. Vesikalusteina 
käytetään suomalaisen Oraksen 
tuotteita.

SÄILYTYSTILAT
Kotisi säilytystilat toteutetaan 
Puustellin ja Inarian laadukkailla 
kalusteilla. 

Eteisessä toimivat säilytystilat 
ovat Inarian peilipintaisia liukuo-
vikomeroita. Voit valita liukuovien 
profiilin värin kodin muuhun si-
sustukseen sopivaksi ja varustella 
komeron erilaisilla säilytyskorisar-
joilla.

Lisäksi säilytystiloina on asunto-
tyypistä riippuen saranovelliset 
vaatekomerot tai vaatehuone. Voit 
halutessasi tilata asukasmuutok-
sena myös makuuhuoneeseen liu-
kuovikomerot ja säilytyskorisarjat 
Inarian valikoimasta. Vaatehuo-
neet varustetaan hyllyillä ja vaate-
tangolla. 

LATTIAMATERIAALIT
 
Vakiohintaan sisältyy  klassinen 
3-sauvainen tammiparketti, josta 
on valittavana useita sävyvaihto-
ehtoja. Asukasmuutoksena sinulla 
on myös mahdollisuus tilata vaik-
kapa trendikäs kalanruotoparketti 
tai lemmikinkestävä vinyylilankku. 
Sinun tarpeesi määrittävät sinun 
kotisi.

MISTÄ VALITA?

Kun teet ostopäätöksen huoneistosta jo rakentamisen alkuvaiheessa, 
sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kotisi ratkaisuihin ja pintamateri-
aaleihin. Kaikki vaihtoehdot ovat nähtävillä showroomissamme, jos-
sa pääset tutustumaan ja hypistelemään kaikkia vaihtoehtoja omin 
käsin. Valinnat teet kotisohvalta sujuvasti  sähköisen asukasportaa-
lin kautta. Käytössäsi on myös maksuton konsultaatio palveluinsi-

nöörin kanssa. 

Visualisointikuva 
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OSTOSOPIMUS TEHTY
Aloita uuden kotisi suunnittelu! Saat  kirjautumislinkin ja ohjeet valintojen tekemiseen 
Firan asiakasportaalissa, jossa pääset valitsemaan hintaan sisältyvät materiaalit ja 
asukasmuutokset.

PERSOONALLISET MUUTOKSET
Mikäli haluat asuntoosi muutoksia, jotka vaikuttavat arkkitehti-, rakenne- tai sähkö-
suunnitelmiin, suosittelemme tapaamisen aikatauluttamista showroomilla. Toisin sanoan ne 
muutokset, jotka näet asunnosta saamissasi piirustuksissa, kuten esimerkiksi sähköpisteet, 
komeroiden määrä ja sijainti sekä ovien leveydet. Tiedotamme muutosaikataulusta 
myöhemmmin erikseen.

MATERIAALIVALINNAT
Tässä vaiheessa pääset personoimaan kotisi asiakasportaalissa, josta löydät vaihtoehdot 
materiaalivalintoihin ja asukasmuutoksiin.  Voit valita esimerkiksi seinien yleissävyn, 
lattiamateriaalin, keittiön ja kylpyhuoneen materiaalit sekä kalusteratkaisut.

AIKATAULU
Mitä aiemmin hyppäät hankkeeseen mukaan, sitä enemmän sinulla 
on mahdollisuuksia vaikuttaa kotisi ratkaisuihin ja pintamateriaalei-
hin. Olemme tiivistäneet asukasvalintojen etenemisen seitsemään 
erilliseen vaiheeseen, joista saat tarkempaa lisätietoa myyjiltämme 

ja kohteen palveluinsinööriltä. Tehdään asunnostasi koti!

VALINTOJEN VAHVISTAMINEN
Kun olet vahvistanut päätökset, Firan palveluinsinöörin käsittelee valinnat ja muutostoiveet 
sekä pyytää tarkennuksia ja lisätietoja tarpeen mukaan. Valinnoista laaditaan 
hyväksyttäväksesi huoneistokortti, jonka mukaan kotisi pinnat ja kalusteet toteutetaan.

RAKENTAMINEN JA VIERAILU
Rakentamisvaiheen alettua tiedotamme sen edistymisestä ja eri vaiheista Firan 
asiakasportaalin kautta. Ensimmäisen kerran pääset vierailemaan tulevaan kotiisi, kun 
seinäpinnat on tasoitettu ja maalattu. 

MUUTTOTARKASTUS
Muuttotarkastuksessa tutustut kotiisi yhdessä työnjohtajan tai palveluinsinöörin kanssa. 
Meille on erittäin tärkeää kodin virheetön luovutus asiakkaalle ja pidämmekin huolen, että 
muuttotarkastuksessa havaitut mahdolliset puutteet kirjataan huolellisesti ja korjataan 
ennen muuttoasi. 

Pääset muuttamaan uuteen juuri Sinulle tehtyyn kotiin.

MUUTTO



L o o k B O O K  b y  F i r a M a t e r i a a l i v a l i n n a t10 11

Huomaathan, että materiaalit ja 
laitteet voivat muuttua rakennusai-
kana tavarantoimittajasta johtuen. 

Tällöin muutos korvataan vastaavalla 
tuotteella.

Olemme keränneet tähän Fira 
Lookbookiin laajan valikoiman eri-
laisia materiaalivalintoja Lookboo-
kissa esitetyistä vaihtoehdoista 
suurin osa sisältyy kotisi hintaan, 
mutta olemme myös ottaneet mu-
kaan ehdotuksiamme lisähintaisis-
ta tuotteista, jotka sopivat materi-
aalikokonaisuuksiin. 
 
Fira Lookbookin tarkoituksena on 
inspiroida ja näyttää materiaaliva-
lintojen mahdollisuuksia eri tilojen 
osalta, minkä vuoksi dokumenttiin 
on kerätty vain osa laajasta tuo-
tevalikoimastamme. Koko valikoi-

mamme on löydettävissä ja valit-
tavissa Firan asiakasportaalissa, 
johon saat tunnukset kaupanteon 
yhteydessä. 

Mikäli sinulla on erityisiä toiveita 
uuteen kotiisi liittyen, pyydäm-
me kääntymään palveluinsinöörin 
puoleen, koska esimerkiksi vali-
koimamme ulkopuoliset tuotteet 
saattavat vaatia lisäsuunnittelua ja 
ovat tyypillisesti lisähinnoiteltavia 
muutostöitä.

Tervetuloa yksilöimään kotiasi 
kanssamme!

Me Firalla uskomme, että rakentamiselle lähtökohta on ihminen. Siksi 
ymmärrämme, että jokainen koti on uniikki ja se täytyy pystyä raken-
tamaan asujansa näköiseksi. Olemme koonneet yhdessä yhteistyö-
kumppaneidemme kanssa kattavan valikoiman pintamateriaaleista, 
kalusteista ja kodinkoneista, jotta sinun on helppo yhdistellä niistä 
juuri itsellesi sopiva koti. Olemme auttamassa sinua pesänrakennuk-
sen jokaisessa vaiheessa aina muuttoon saakka, jotta voit huoletta 
ihastua uuteen omaan kotiisi. 

OLEMME TEHNEET 
TYÖN SINUN 
PUOLESTASI

Visualisointikuva 
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KEITTIÖT

KEITTIÖ 
ON KODIN 

SYDÄN
Toimiva ja visuaalisesti näyttävä keit-
tiö on parhaimmillaan kodin ehdoton 
kiintopiste, jossa kokataan perheen 
aamupalat ja viikonloppuiset bra-
vuurit ystäville. Keittiö on monelle 
se paikka, jossa vietetään sekä juh-
lan hetket että arjen pienet yhtei-
set tuokiot. Siksi olemme halunneet 
koota materiaalivalinnat harkiten ja 
moneen makuun sopivaksi, jotta jo-
kainen asukkaamme voi rakentaa 
omaan tyyliinsä sopivan kokonaisuu-

den. 

Asunnon myyntipohjassa on esitetty suunnitte-
luvaiheessa tiedossa olevat talotekniikka-asen-
nusten vaatimat alaslasketut katot ja koteloin-
nit. Fira Oy pidättää oikeuden lisätä asuntoihin 
tarvittavat koteloinnit rakentamisen aikana 
LVIS-suunnitelmien mukaisesti. 

Taiteilijan näkemys ennen tarkennettujen suunnitelmien valmistumista. Materiaalien värit, sävyt ja mitat eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Lopulliset yksityiskohdat määritellää myyntiasiakirjois-
sa. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.
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KEITTIÖ 

1.  OVET:  Greiget kaapinovet luovat pehmeän tunnelman keittiöön (TML87 
Cashmere). Vakiovalikoimassa 5 eri väriä ja tarjouspyynnöllä käytettävissä koko 
Puustellin valikoima.
2. VETIMET: Harmaa listavedin on ajaton vaihtoehto (Edge, RST). Saatavilla 
yhteensä 13 erilaista vaihtoehtoa sisältäen nuppi-, lanka- ja lippavedinvaihtoehtoja.     
3. TASOT: Harmaa laminaattitaso (TKM30 Chromix White) pysyy puhtaana ja 
näyttää kauniilta. Vakiovalikoimassa 5 eri väriä ja tarjouspyynnöllä käytettävissä 
koko Puustellin valikoima..
4. LATTIA: Vaalea parketilattia sopii kauniisti greigen kanssa (Tarkett, Tammi 
Cotton White). Valittavissasi on kolme erilaista parketin sävyä.
5. ISTUINTYYNY: Tunnelma on helppo päivittää tekstiileillä (Marimekko, Alku, 
pellava-valkoinen).
6. TERMOSKANNU: Kauniit käyttöesineet voi huoletta jättää esille (Stelton, Emma, 
soft sand).
7. VALAISIN: Keittiön ja ruokailutilan valaisimen on hyvin valaistava ruokailijoita 
(Artek, Aalto A333, valkoinen).
8. Viherkasvit: Kodin viherkasvit luovat kotoisan tunnelman.

VIIPYILEVÄ GREIGE

Pehmeä beigen ja harmaan yh-
distelmä "greige", jatkaa edelleen 
suosiotaan sisustuksessa ja keitti-
öissä. Malaa sillä kaikki kotisi sei-
nät tai valitse greige keittiön kal-
usteovien sävyksi. Greige yhdistyy 
mainiosti rosteristen ja valkoisten 
yksityiskohtien kanssa tuoden 
huoneeseen rauhoittavaa ja sees-
teistä tunnelmaa. 

Keittiön runko, näkyvät sivulevyt, ylätäyte ja sokke-
li ovat oletuksena valmistettu valkoisesta melamii-
nilevystä. Muista mainita erikseen, jos haluat levy-
jen olevan ovimateriaalin kanssa saman sävyisiä tai 
esimerkiksi puuviilupintaisia mdf-levyjä (lisähinta).

8.

6.

4.

1.

3.

7.

2.

5.

Asiakasportaalissa näet kaikki tarjolla olevat valinnat ja pin-
tamateriaalien lisäksi löydät sieltä vaihtoehdot muun muassa 

kodinkoneisiin, hanoihin ja altaisiin.

Visualisointikuva 
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KEITTIÖ 

8.

6.

4.

1.

3.

7.

2.

5.

Asiakasportaalissa näet kaikki tarjolla olevat valinnat ja pin-
tamateriaalien lisäksi löydät sieltä vaihtoehdot muun muassa 

kodinkoneisiin, hanoihin ja altaisiin.

1.  OVET:  Mattamustat kaapinovet ovat rohkea valinta keittiöön (Jet Black, satin). 
Vakiovalikoimassa 5 eri väriä ja tarjouspyynnöllä käytettävissä koko Puustellin 
valikoima.
2. VETIMET: Messinkiset nuppivetimet loistavat kauniisti mustasta ovesta (Ligo, 
messinki). Saatavilla yhteensä 13 erilaista vaihtoehtoa sisältäen nuppi-, lanka- ja 
lippavedinvaihtoehtoja.     
3. TASOT: Musta laminaattitaso (Pietra Grigia, Black) pysyy puhtaana ja näyttää 
kauniilta. Vakiovalikoimassa 5 eri väriä ja tarjouspyynnöllä käytettävissä koko 
Puustellin valikoima.
4. LATTIA: Sävyttämätöön tammiparketilattia sopii kauniisti mustan kanssa 
(Tarkett, Tammi Nature Tres). Valittavissasi on kolme erilaista parketin sävyä.
5. ISTUINTYYNY: Tunnelma on helppo päivittää tekstiileillä (Johanna Gullichsen, 
Nereus Discushion istuintyyny, tiili).
6. MALJAKKO: Kaunis maljakko ei vättämättä kaipaa edes kukkia (Marimekko, 
Umpu, Savi).
7. VALAISIN: Keittiön ja ruokailutilan valaisimessa voi hyvin olla asennetta (Woud, 
Lu riippuvalaisin, pieni, taupe).
8. Viherkasvit: Kodin viherkasvit luovat kotoisan tunnelman.

ROHKEA MUSTA

Mustat keittiöt ovat tulleet jäädäk-
seen ja sopivat erittäin hyvin iso-
jen keittiökokonaisuuksien väriksi. 
Yhdistä mustaan messinkiset yksi-
tyiskohdat tai kokoa täysin musta 
kokonaisuus. Musta toimii kaiken 
kanssa kuten valkoinenkin ja sii-
hen uskaltaa yhdistää rohkeitakin 
värejä.

Keittiön runko, näkyvät sivulevyt, ylätäyte ja sokke-
li ovat oletuksena valmistettu valkoisesta melamii-
nilevystä. Muista mainita erikseen, jos haluat levy-
jen olevan ovimateriaalin kanssa saman sävyisiä tai 
esimerkiksi puuviilupintaisia mdf-levyjä (lisähinta).

Visualisointikuva 
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1.  OVET:  Harmaat kaapinovet luovat ajattoman tunnelman keittiöön (TML872A 
Light grey). Vakiovalikoimassa 5 eri väriä ja tarjouspyynnöllä käytettävissä koko 
Puustellin valikoima.
2. VETIMET: Musta metallivedin trendikäs vaihtoehto (Milo, musta). Saatavilla 
yhteensä 13 erilaista vaihtoehtoa sisältäen nuppi-, lanka- ja lippavedinvaihtoehtoja.     
3. TASOT: Harmaa laminaattitaso (Chromix Silver) pysyy puhtaana ja näyttää 
kauniilta. Vakiovalikoimassa 5 eri väriä ja tarjouspyynnöllä käytettävissä koko 
Puustellin valikoima..
4. LATTIA: Harmahtava tammiparketilattia sopii kauniisti harmaan kanssa (Tarkett, 
Tammi Misty Grey Tres). Valittavissasi on kolme erilaista parketin sävyä.
5. ISTUINTYYNY: Tunnelma on helppo päivittää tekstiileillä (Artek, Zebra 
-instuintyyny).
6. TERMOSPULLO: Kauniit käyttöesineet voi huoletta jättää esille (Eva Solo, 
Cafsolo).
7. VALAISIN: Keittiön ja ruokailutilan valaisimessa voi hyvin olla asennetta (Menu, 
Cast shape 2).
8. Viherkasvit: Kodin viherkasvit luovat kotoisan tunnelman.

NUOREKAS HARMAA

Vaalea sävymaailma miellyttää 
monen silmää. Harmaa on helppo 
yhdistää moneen sävyyn kuiten-
kin pitäen kokonaisuus rauhallise-
na. Mustat yksityiskohdat tuovat 
kontrastia kokonaisuuteen, mutta 
yhtä hyvin harmaan kanssa sopii 
myös rosteri. Viereisellä sivulla 
ehdotelma, miten harmaata voi 
yhdistellä.

Keittiön runko, näkyvät sivulevyt, ylätäyte ja sokke-
li ovat oletuksena valmistettu valkoisesta melamii-
nilevystä. Muista mainita erikseen, jos haluat levy-
jen olevan ovimateriaalin kanssa saman sävyisiä tai 
esimerkiksi puuviilupintaisia mdf-levyjä (lisähinta).

KEITTIÖ 

8.

6.

4.

1.

3.

7.

2.

5.

Asiakasportaalissa näet kaikki tarjolla olevat valinnat ja pin-
tamateriaalien lisäksi löydät sieltä vaihtoehdot muun muassa 

kodinkoneisiin, hanoihin ja altaisiin.

Visualisointikuva 
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HINTAAN SISÄLTYVIÄ VALINTOJA
Edellä esiteltyjen kolmen keittiökokonaisuuden lisäksi pystyt ra-

kentamaan mieleisesi keittiön yhdistelemällä lukuisia vaihtoehtoja 
keskenään. 

Jos maanläheinen kokonaisuus viehtättää, voit yhdistää vaikka pui-
set kalusteovet tumman laminaattitason kanssa ja industrial-hen-

keä voi rakentaa rosterisen välitilan ja betonilaminaatin yhteenvoi-
malla. Kaikki valinnat pääset tekemään asiakasportaalissa.

KALUSTEOVETVETIMET

TYÖTASON LAMINAATIT

VÄLITILALEVYT

KEITTIÖ 
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LISÄHINTAISIA KEITTIÖIDEOITA

TUMMA KEITTIÖ LUO TUNNELMAA
Keittiöihin on viime aikoina halut-
tu väriä pitkään suosiossa olleen 
mustan ja valkoisen sijaan. Tum-
mansininen keittiö messinkisillä 
nuppivetimillä on trendikkäin va-
linta. Keittiö viimeistellään ovien 
sävyyn sopivilla peitelevyillä, jol-
loin kalusteet muodostavat yhte-
näisen kokonaisuuden.

1.  OVET:  Tummansininen ovi on trendikäs valinta (TM40 Oce-an blue). Kalusteovet 
saatavilla kolmessa eri värissä.     
2. TASOT:  Marmoria mukaileva kvartsikomposiitti on helpompi ylläpitää kuin 
oikea marmori (CMP30 Carrara). Saatavilla viittä erilaista kvartsikomposiitti- tai 
luonnonkivivaihtoehtoa. Keittiötason yhteyteen valkoinen lasilevy sopii keittiön 
taustaseinään aina. Saatavilla 4 erilaista lasilevyvaihtoehtoa.
3. VETIMET: Nuppivedin on kaunis yksityiskohta (Ligo, messinki). Saatavilla 
yhteensä 13 erilaista vaihtoehtoa sisältäen nuppi-, lanka- ja lippavedinvaihtoehtoja.    
4. HANA: Musta hana (Oras Vega 1839FG). Rosterinen vaihtoehto kuuluu asunnon 
hintaan.  
5. PARKETTI: Laadukas parketti kestää ja on miellyttävän tuntuinen jalan alla 
(Tarkett, Oak Cream White Plank). Valittavissa useita eri vaihtoehtoja
6. KUKAT: Leikkokukat ovat oiva tapa piristää keittiötä. 
7. VALAISTUS: Hyvä valaistus voi olla myös kaunis (Artek, A330S).
8. KATTILAT: Tyylikkäät kattilat nousevat keittoliedeltä suoraan pöytään (Le 
Creuset, Volcanic 4,2 L).

6.

5.

4.

1.

2.
3.

7.

8.

Asiakasportaalissa näet kaikki tarjolla olevat valinnat ja pin-
tamateriaalien lisäksi löydät sieltä vaihtoehdot muun muassa 

kodinkoneisiin, hanoihin ja altaisiin.

Fira Oy pidättää oikeuden muuttaa esitteessä 
esitettyjä materiaaleja ja koneita vastaaviin tuot-
teisiin valmistajasta johtuvasta syystä. Valmista-
jasta johtuvia syitä voi muun muassa olla tuotteen 
tuotannon lopettaminen tai tuotekoodien muut-
tuminen. 

Visualisointikuva 
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Pyyhkeet ja pyykit kuivuu kätevästi 
sähkökäyttöisellä pyyhepatterilla ja 
valonauha katossa tuo lisää valoa koko 
tilaan (lisähintaiset muutokset).

KYLPYHUONEET

IHANIA 
HETKIÄ

KYLPPÄRISSÄ
Kylpyhuone on se paikka, jossa jokainen 
aamu alkaa ja päivä päättyy ennen nukku-
maanmenoa. Parhaimmillaan kylpyhuone 
on myös paikka, jossa lataudutaan uuteen 
päivään ja karistetaan pölyt päivän päät-
teeksi. 

Kylpyhuoneen ilme pysyy hallittuna, 
kun kaikille on paikkansa. Tilavien al-
laslaatikoiden ja peilikaappien sisään 

mahtuu kaikki oleellinen. Taiteilijan näkemys ennen tarkennettujen suunnitelmien valmistumista. Materiaalien värit, sävyt ja mitat eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Lopulliset yksityiskohdat määritellää myyntiasiakirjoissa. Ra-
kennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.
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KYLPYHUONE

1. LATTIAT: Kestävät valinnat pysyvät hyvännäköisinä pitkään 
(Laattamaailma, Buxiel Sand). Saatavilla viittä erilaista vaihtoehtoa.
2. SEINÄT: Valkoinen seinälaatta on ajaton (Laattamaailma, Buxiel 
Silver). Saatavana 6 eri värivaihtoehtoa, ja sekä kiiltävää ja mattaa.
3. ALLASKAAPPI JA PEILI: Kivenharmaa kaapisto lisää kylpyhuoneeseen 
kontrastia. Selkeälinjainen peilikaappi led-valaisimella ja pistorasialla 
täydentää kokonaisuuden. Molemmat saatavissa myös valkoisena.      
4. VETIMET: Vetimet viimeistelevät tilan kuin tilan (nro 11, kromi). 
Saatavilla neljä eri värivaihtoehtoa.
5. PYYHE: Kylpyhuoneen sävyihin sopivat pyyhkeet luovan harmonisen 
tunnelman (The Organic Company, Big Waffle).
6. KYLPYHUONEMATTO: Pehmeä matto hivelee jalkapohjia (Ferm 
Living, Amass).
7. KOSMETIIKKA: Kauniit saippuat ja voiteet jätetään esille (Skandinavisk, 
käsisaippua Skog ja käsivoide Fjord).

VAALEAT VÄRISÄVYT TUOVAT AVARUUTTA

Hiekan sävyinen lattia ja valkoi-
set seinät luovat rauhallisen tun-
nelman kylpyhuoneeseen. Lat-
tialämmityksen ansiosta lattia 
tuntuu miellyttävältä jo heti aa-
musta. Tilava allaskaappi mah-
duttaa sisäänsä kaiken oleellisen 
ja näin ollen ylimääräistä tava-
raa ei tarvitse pitää esillä.

Asiakasportaalissa näet kaikki tarjolla olevat valinnat ja materiaalit. Esitetty-
jen lisäksi löydät sieltä vaihtoehdot muun muassa pyyhekuivaimeen, mus-

taan hanaan ja vaihtoehtoisiin peileihin.

Huomaathan, että materiaalit ja laitteet voivat 
muuttua rakennusaikana tavarantoimittajasta 
johtuen. Tällöin muutos korvataan vastaavalla 
tuotteella.

1.

2.

3.

7.
6.

5.

4.

Laattamaailman valikoimista 
löytyy jokaiselle sopivat värit 
ja materiaalit kylpyhunekoko-
naisuuden toteuttamiseen.

“

Visualisointikuva 

1.
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LISÄHINTAISIA 
KYLPYHUONEIDEOITA

Asiakasportaalissa näet kaikki tarjolla olevat valinnat ja materiaalit. Esitetty-
jen lisäksi löydät sieltä vaihtoehdot muun muassa pyyhekuivaimeen, mus-

taan hanaan ja vaihtoehtoisiin peileihin.

1. LATTIAT: Kestävät valinnat pysyvät hyvännäköisinä pitkään (Laatta-
maailma, Cashmere Antrasit). Saatavilla viittä erilaista vaihtoehtoa.
2. SEINÄT: Näyttävä, kiiltäväpintainen laatta luo harmonista tunnelmaa 
(Laattamaailma, Sonata Ceniza). Saatavana kuusi vaihtoehtoa eri vä-
reissä ja materiaaleissa. 
3. ALLASKAAPPI JA PEILI: Musta tammi on ylellinen valinta (Svedbergs, 
Forma). Pyöreä peili led-valolla, joka kiertää peiliä huurteisen reunan 
takana täydentää kokonaisuuden (Svedbergs Selfie). Peiliksi valittavissa 
myös peilikaappi kahdella ovella.
4. VETIMET: Mustat vetimet sopivat mustaan kaappiin (vedin nr 5). Saa-
tavilla 12 erilaista vaihtoehtoa.
5. HANAT: Musta hana sekä bidee ovat trenditietoisen valinnat (Oras 
Vega 1812FG). Myös suihku valittavissa mustana (Oras Nova 7402) ja 
suihkuseinä yksinkertaisen tyylikkäällä mustalla kehyksellä tai ruudulli-
sena.
6. PYYHKEET: Ruskeat pyyhkeet tuovat tummaan kylpyhuoneeseen peh-
meyttä (Tekla-kylpypyyhe).
7. KYLPYTAKKI: Saunan jälkeen kylpytakissa on mukava vilvoitella (Jo-
hanna Gullichsen, Pure-kylpytakki).

AISTIKAS TUMMA KOKONAISUUS

Valitse mustaa, kun haluat luoda 
vahvoja kontrasteja tilaan. Mus-
tat hanat ja suihkut ovat näyt-
tävät sekä tuovat kiinnostavaa 
vaihtelua teräksisiin klassikoihin.

Huomaathan, että materiaalit ja laitteet voivat 
muuttua rakennusaikana tavarantoimittajasta 
johtuen. Tällöin muutos korvataan vastaavalla 
tuotteella.

7.

5.

2.

1.

4.

3.

6. Visualisointikuva 
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HINTAAN SISÄLTYVIÄ VALINTOJA
Edellä esitellyn kylpyhuonekokonaisuuden lisäksi pystyt rakenta-

maan mieleisesi kylpyhuoneen yhdistelemällä vaihtoehtoja keske-
nään. 

Seiniin löytyy valkoisen laatan lisäksi kauniita beigen ja ruskean eri 
sävyjä. Yhdistä seinä ja lattia samalla laatalla tai kokeile eri värejä. 

Kaikki valinnat pääset tekemään asiakasportaalissa.

SEINÄLAATAT

LATTIALAATAT

KYLPYHUONE
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MUUT

VÄRILLÄ ON VÄLIÄ

Seinät ovat tilan suurin pinta-ala 
kodissa, joten miksi jättää ne val-
koiseksi? Teknoksen väreistä pää-
set vapaasti valitsemaan itsellesi 
mieluisimman.  

LEMPEÄÄ PUUTA

VAIHTOEHDOT EIVÄT LOPU KESKEN

Tarkettin lattiaratkaisut on suun-
niteltu niin, että niiden avulla voi-
daan luoda ihmiselle hyviä tiloja, 
joissa yhdistyy upea design ja pa-
rempi sisäilman laatu.

Jalkalista on parketin sävyä 
mukaileva petsattu mäntylista, 
14 mm.

1.  TAMMI NATURE
2. TAMMI COTTON WHITE
3. TAMMI CREAM WHITE NATURE

1.  T1480
2. T1417
3. T1508
4. T1512

1

2

3

3 4

2 1

Huoneen seinän sävy T1480

Kaipaatko lisää lattiavaihtoehtoja? Haluatko jotain uniikkia? Lisähintaisista vaihtoehdoista löytyy 
jopa 10 erilaista parkettia, joista pääset valitsemaan vaihtoehdon, joka parhaiten kuvastaa kotisi 
luonnetta ja erillisellä tarjouksella käytössäsi on koko Tarkettin valikoima.

Kalanruotoparketti 
Natural Pearl Oak

Tammi Cream White 
Plank

Tammi Mist Grey Tres

Visualisointikuva 
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