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mikä tuotemallisto on?

Tuotemallisto koostuu urakkaan kuuluvista ja lisähintaisista tuotteis-
ta. Urakkaan kuuluvat perusratkaisun tuotteet on merkattu mallistos-
sa vihreällä pallolla. Mallisto sisältää perustuotteita, joissa ei ole va-
lintamahdollisuuksia, sekä  tuoteryhmiä joista voit valita  mieleisen 
vaihtoehdon. Lisäksi voit pyytää tarjouspyyntöjä haluamistasi tuot-

teista valitsemiemme toimittajien mallistoista.

miten ja milloin teen 
valinnat?

Huoneistoon liittyvät materiaalivalintojen aikataulu on sidottu raken-
tamisen aikatauluun, joka tarkentuu myöhemmin. Joka tapaukses-
sa, aikaa valintojen tekemiseen on kaikilla vähintään kolme kuukaut-
ta. Valinnat voi tehdä valitsemastasi asiointitavasta riippuen joko 
sähköisesti asukassivustolla tai paperilla. Apua valintojen tekemi-
seen saat palveluinsinööriltä.

Merkittävää on lukita ns. ”suuret linjat” eli toteutuskuviin vaikuttavat 
asiat ensin. Asuntopohjissa on määritelty huoneita katkoviivoin, eli 
niiden lukumäärä tulee tietää ensin. Samoin se, että tuleeko huo-
neistoosi vaatehuone, sauna vai kodinhoitohuone.

urakasta poikkeavat 
valinnat

Voit valita myös lisähintaisia tuotteita. Tulemme päivittämään lisähin-
taisten tuotteiden valikoiman hankkeen edetessä. 

Lisähintaisten ja Firan kautta tarjottujen tuotteiden hinnoissa hyvityk-
set huoneiston hintaan kuuluvista tuotteista on huomioitu suoraan 

tuotteen hinnassa. Lisähinnat sisältävät kaikki materiaaleista ja 
asennuksesta aiheutuvat kustannukset. Kaikki hinnat sisältävät alvin 

24%.

Vastuukysymysten sekä työturvallisuusasioiden takia kaikki osak-
kaan omat materiaalitoimituwkset sekä urakoitsijat ovat kiellettyjä. 

Fira hankkii ja asentaa kaikki asuntojen materiaalit. 

Fira Oy pidättää oikeuden muutoksiin liittyen lisä-ja muutostöihin. 

missä voin tutustua 
tuotteisiin?

Pääset tutustumaan tuotteisiin myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Esillä on tuotteita keittiömateriaaleista, kylpyhuonelaatoista ja -kalus-
teista sekä parketeista.

Voit tutustua eri vaihtoehtoihin yhdessä palveluinsinöörin kanssa 
varaamalla henkilökohtaisen neuvonta-ajan. Voit tutustua eri toimitta-
jien tuotteisiin myös toimittajien omissa tai tuotteita jälleenmyyvissä 

myymälöissä.

Valinnat Kotio-asukassivustolla

Mikäli valitset sähköisen asiointitavan, teet kaluste- ja materiaaliva-
linnat Fira-asukassivustolla huoneistokohtaisilla tunnuksilla. Valitse-

malla ylävalikosta  “Tuotevalinnat”, pääset tekemään valintoja. 

Näet valintojen sulkeutumisajankohdan sivustolta. Muista tallentaa 
tekemäsi valinnat valitsemalla “Tallenna ostoskori”. Pääset tarvit-
taessa muokkaamaan tekemiäsi valintoja. Valinnat vahvistettuasi 

sinulle lähetetään hyväksyttäväksi niiden pohjalta laadittu huoneisto-
kortti. Rakennustyöt etenevät hyväksyttyjen huoneistokorttien mu-
kaisesti, joten käythän sinulle lähetettävän huoneistokortin tarkasti 

läpi, ennen sen hyväksymistä.

Huomioithan, että asuntojen  materiaalivalinnat 
tehdään oletusvalinnan mukaan, mikäli niitä ei 

olla saatu asukkaalta määräaikaan mennessä.



•   

asuntotyypit

AT 1: 2H+KT+P, 55,5 m2   A1, A6, A11, A16, A21 

AT 2: 2-4H+KT+P+S, 77 m2   A2, A7, A12, A17, A22

AT 3: 2H+KT+P, 48 m2   A3, A8, A13, A18, A23

AT 4: 1H+KT+P, 34 m2   A4, A9, A14, A19, A24

AT 5: 3-4H+KT+S, 83 m2   A5, A10, A15, A20, A25

AT 6: 2H+KT+P+S, 55 m2   B26

AT 7: 1H+KT+P, 32,5 m2        B27, B31, B35, B39, B43

AT 8: 2-3H+KT+P+S, 68,5 m2  B28, B32, B36, B40, B44

AT 9: 2-5h+KT+2xP+S, 107,5m2  B29, B33, B37, B41, B45

AT 10: 3H+KT+P+S, 64m2   B30, B34, B38, B42

AT 11: 3H+KT+P+S, 95m2   B46, B48 

AT 12: 3-5H+KT+2xP+T+S, 107,5m2 B47

AT13: 2-5H+KT+2xP+S, 107m2  B49

takuut

Fira sekä tuotteen toimittaja vastaavat yhdessä  Firan kautta toimitet-
tujen tuotteiden toimivuudesta takuuaikana. Takuu tuotteen asennus-
työlle on 2 vuotta. Tuotteen materiaalitakuu määräytyy tuotteen toimit-

tajan määrittelemän ajan mukaisesti.

lisä- ja muutostöiden 
laskutus

Fira Oy laskuttaa sinulta tilaamasi lisä- ja muutostyöt erikseen lähe-
tettävällä laskulla.

Mikäli tilattujen lisä- ja muutostöiden summa ylittää 3000€, laskutus 
tehdään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan töiden alet-

tua ja toinen erä kun työ on valmis.  Laskutus tapahtuu kirjeitse. 
Muutostöiden laskujen jakamisesta eri  osakkeenomistajien kesken 

sovitaan tilauksen yhteydessä. Laskutukseen liittyvissä asioissa, 
otathan yhteyttä palveluinsinööriin.

malliston symbolit ja 
selitykset

Perusratkaisuun kuuluva tuote.

lisähinta Kaluste on arvokkaampi kuin perustuote. Osakkaan 
valitessa tuotteen, hinnan erotus verrattuna urakkaan 
kuuluvaan tuotteeseen laskutetaan osakkaalta.



märkätilat

Tuotemallistoon olemme koonneet tuotteita sekä mate-
riaaleja, jotka toimivat monenlaisissa kylpyhuoneissa. 

Tutustu tuotteisiin ja kysy lisätietoja palveluinsinööriltä-
si!

 
Havainnekuva



! vinkki

Laattojen väreissä on valinnanvaraa, samoin 
laattojen pinnan struktuuri, kiilto sekä 
laattakoko vaikuttavat kaikki tunnelmaan. 
Laattoihin kannattaakin tutustua 
hypistelemällä niitä joko myymälässä tai 
showroomissa.

MÄRKÄTILAT MÄRKÄTILAT

laatat, ABL

HR 0

Voit valita kylpyhuoneeseesi laatat 
ABL:n valikoimasta ja pyytää ha-
luamastasi laatasta
tarjouksen palveluinsinööriltäsi.

Havainnekuva Surface -laatalla. Kuvan rekvisiitta ei sisälly 
hankkeeseen. 

lisähinta

Lukuisia Laattasarjoja mm:

ABL Trace 25x60

ABL Blanco 25x50

ABL Progress Slimrect 25x65

ABL Surface 30x60

ABL Rako Rebel/ Base/ Kaamos/ Quartzit 30x60

Lattialaatan koko joko 5x5 mosaiikki tai 10x10 (sarjat Rako, Surface, Gems)

Havainnekuva; kiillotetulla Trace -laatalla. Kuvan rekvisiitta 
ei sisälly hankkeeseen. 



MÄRKÄTILAT MÄRKÄTILAT

peilikaappi ja allaskaluste, temal

Peilikaappi, Highlight
• Mitat: L600/800 x S250 x K677 mm, mitat 

kylpyhuonekuvien perusteella

• 2 ovea, peili oven molemmin puolin

• Ledlipat, ylä- ja alapohjat ja sivut ovat kos-
teuden kestävää maalattua MDF-kuitulevyä 
(valkoinen 01 ja grafiitinharmaa 11) sekä 
melamiinipäällystettyä kalustelevyä (vaalea 
tammi E2  ja musta puu B2).

• sisällä lasihyllyt, meikkipeili

• piilosarana, ei vedintä

• värivaihtoehdot: valkoinen, grafiitinharmaa, 
vaalea tammi, musta puu.

• LED-valolippa sekä alavalaistus kaapin poh-
jassa

• pistorasia peilikaapin sisällä, vasemmalla ylhäällä

Stella allaskaappi

• Mitat: L625 / 825 x K640mm, mitat kylpyhuonekuvien 
perusteella

• Allaskaappi kahdella laatikolla, pehmeästi sulkeutuvat 
laatikostot

• Väri: Maalattu valkoinen, grafiitinharmaa, vaalea tammi tai 
musta puu

• Emaloitu hygieeninen tasoallas, joka kestää kemikaalit ja 
säilyttää pintakiillon

• Allaskaappi valmistettu kosteudenkestävästä melamiini-
päällysteisestä kalustelevystä ja MDF-kuitulevystä

• Tasoallas suojaa runkorakennetta kosteutta ja roiskevettä 
vastaan

• Tyylikäs PupUp-pohjaventtiili sekä täydellinen vesilukkova-
rustus

• Ainutlaatuinen poistoputki mahdollistaa ylälaatikon täydel-
lisen käyttötilan tavaroiden säilytykseen

• Vedin: CUBIX, harjattu teräs 96 mm tai LUNGO, harjattu 
alumiini 136 mm.

Havainnekuva; vaalea tam-
mi  allaskalusteesta Cubix 
vetimellä sekä musta puu 
allaskaluste Lungo vetimel-
lä. kuvien muu rekvisiitta ei 
sisälly hankkeeseen.



MÄRKÄTILAT MÄRKÄTILAT

pyykkikaappi, temal, asuntotyypeissä 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13

• Korkea kaappi kahdella pyykkikorilla ja yhdellä ovella.

• L 450 mm, S 450 mm, K 1820 mm

• Vedin: CUBIX, harjattu teräs 96 mm tai LUNGO, harjattu 
alumiini 136 mm.

• väri: 01 Valkoinen

SUIHKUSEINÄ, vihtan 

Ocean 3
• OCEAN 3 kääntyvä suihkuseinä on käytännöllinen 

ja tilaa säästävä ratkaisu kylpyhuoneeseen. Kun 
suihkua ei käytetä, suihkuseinän voi kääntää seinää 
vasten. OCEAN 3 suihkuseinä asennetaan seinään 
seinäprofiililla.

• OCEAN 3 suihkuseinässä on vakiovarusteena 50mm 
laahustiiviste sekä krominen vedin.

 
Kaikki kylpyhuoneet

wc-istuimet

W
WC-istuin IDO Glow 60
• mitat: L355 x S635 x K900 mm

• kova istuinkansi IDO Glow 91571, Soft Close

• istuinkorkeus 420 mm

• kaksoishuuhtelu

• ei huuhtelukaulusta, helpottaa puhtaanapitoa 
 

   lisähinta

Voit valita kylpyhuoneeseesi kalusteita Temalin 
valikoimasta ja pyytää tarjouksen haluamastasi 
tuotteesta palveluinsinööriltäsi. 

Havainnekuva; Temalin mallistosta saat erilaisia säilytysratkaisuja 5cm välein



MÄRKÄTILATMÄRKÄTILAT

allashana, oras

Optima
• Hanassa on kiinteä juoksuputki

• Bidetta käsisuihku, ripustin ja suihkuletku (1,5m)

• Tukevassa kaksikomponenttivivussa on veden lämpöä ja 
virtaamaa rajoittava ekonappi.

Valikoima muita hanoja, jotka soveltuvat kohteeseen ääniluokat ja 
painehäviöt huomioidet

lisähinta

• Erillinen tulovesiliitin Oras 180 ja viemäriliitin seinälle Oras 
173

pesukoneen liitännät, oras

suihkusetit, oras

Nova 7448
• Termostaattinen suihkuhana ja Oras Apollo -suihkusetti

• Lämmönsäätökahvassa on lämpörajoitin, joka voidaan 
ohittaa nappia painamalla

• Apollo -suihkusetti sisältää: käsisuihkun (jossa helposti puhdis-
tettava, kalkkivapaa siivilä), suihkutanko (650 mm), suihkuletku 
(1500mm) ja saippuatelinew

lisähinta

Oras Cubista 2892
• Termostaattinen suihkuhana, jossa kiinteä yläsuihkuputki, 

sadesuihku, käsisuihku, käsisuihkun pidike ja saippuateline 
(seinään kiinnitettävä). 

Arkiaamuihin voit tuoda ripauksen loman  
hotellitunnelmaa valitsemalla 
kylpyhuoneeseen normaalin suihkun sijasta 
sadesuihkun.

vinkki!



MÄRKÄTILATMÄRKÄTILAT

Kylpyhuoneen alakatto

• Tervaleppäpaneeli STS 15x90, valepontilla

• kosteuden kestävä paneli

valaisimet

LED valaisin
• halkaisija 172mm, valkoinen kaulus

• panelikattoon upotettuina

• valaisimien määrä ja sijainti sähkösuunnitelmien mukaisesti

varusteet

Pyyhekoukustot Smedbo Home HK3455
• materiaali: massiivimessinkiä, pinta kiilloitettua kromia

• koukustojen määrä ja sijainti kylpyhuonekaavioiden mukai-
sesti

Wc-paperiteline Smedbo Home HK341
• Runko massiivi messinkiä, joka on kuparin ja sinkin sekoi-

tus. Täydellinen materiaali kylpyhuoneeseen, koska se ei 
ruostu. 

huoneistosaunat

Osassa asuntoja on huoneistosauna. Asukas voi kuitenkin halutessaan muuttaa tilan  joko
vaatehuoneeksi tai kodinhoitohuoneeksi. Tällöin hyvitämme erotuksen.

Saunoissa vakiona:

• Panelointi: Tervaleppä 15x90

• Lattialaatta kuten kylpyhuoneessa

• Lauteet: Haapa

• Kiuas: Harvia Cilindro 6kW



keittiö

Tuotemallistoon olemme koonneet materiaaleja ja hinnoitel-
leet näistä lisähintaisia vaihtoehtoja valmiiksi asukassivustolle.

Tutustu tuotteisiin ja kysy lisätietoja palveluinsinööriltäsi!

 
Havainnekuva



lisähinta

huom!!!

KEITTIÖ KEITTIÖ

Kalusteovet

• TP47V K01, Vaalea tammi vaakaviilu

• TM10 m10, kiiltävä puhdas valkoinen, mdf-laakaovi

• TM10n48, himmeä Graphite, mdf-laakaovi

• TM10n46, himmeä Khaki, mdf-laakaovi

• TM86 valkoinen matta mdf-laakaovi

Lisäksi laaja valikoima erilaisia vetimiä Puustellin

valikoimasta. 

Puustellin projektimyynti
kalusteovet, puustelli

Voit myös varata ajan Puustellin keittiösuunnittelijalle ja käytössäsi on koko Puustellin vali-
koima. Voit yhdessä ammattilaisen kanssa suunnitella toiveitasi vastaavan keittiön, ainoa-
na rajauksena tekniikan siirrot (ilmanvaihto, vesi, viemäröinti).

Osasta keittiöitä olemme jo valmiiksi esittäneet kaksi erilaista vaihtoehtoa, jotka kuulu-
vat hintaan. Näissä vaihtoehdoissa on pyritty huomioimaan erilaisten käyttäjien erilaiset 
tarpeet mm. kodinkoneissa. Esimerkkinä vaikkapa jääkaappipakastin; toiselle tämä yhdis-
telmä riittää vallan hienosti, kun taas toinen vaatii keittiöönsä ehdottomasti erilliset täys-
korkeat kylmälaitteet. 

compact keittiöt, 1h+k

Yksiöissä on vakiona 1850mm leveä Compact-keittiö, joka on Puustellin yhdessä kodinko-
nevalmistajan kanssa ideoima keittiö; suuri toiminnoiltaan mutta pieni kooltaan.

Keittiötä on heppo jatkaa huoneiston puolelle niin halutessaan. Ja toki voit keittiösuunnit-
telijan avustuksella suunnitella myös erilaisen keittiön, kunhan tekniikka 

(ilmanvaihto, vesi ja viemäröinti) pysyvät paikoillaan.

Asukkailla on käytössään Puustellin projektimyynnin ammattitaitoinen henkilökunta. Voit 
varata ajan ja suunnitella unelmiesi keittiön osoitteesa: Runeberginkatu 43, 00100 Helsinki



KEITTIÖ KEITTIÖ

keittiön TYötaso, HI-MACS

HI-MACS®-kivikomposiitti sopii koteihin, joihin halutaan persoonallisia, laadukkaita ja kestä-
viä ratkaisuja arjen toimintoihin.

Kahdesti karkaistu HI-MACS on tasalaatuista, vahvaa ja kestävää. Se on lämpömuovattavissa 
millaiseen muotoon tahansa materiaalin rakenteen siitä heikentymättä. Työtasojen, altaiden 
ja allastasojen lisäksi HI-MACS soveltuu myös pystysuoriin pintoihin.

HI-MACS on hyväksytty käytettäväksi myös pinnoissa, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkei-
den kanssa. Saumaton pinta takaa, etteivät lika ja bakteerit jää siivouksen jälkeen nurkkiin 
itämään. HI-MACS kestää kosteutta ja hylkii rasvaa ja likaa. Materiaalin tiiviistä, kuiduttomasta 
rakenteesta ei irtoa hiukkasia. Allas liimataan tasoon altapäin.

Materiaali on käytännössä ikuinen, sillä se on hiottavissa, paikattavissa ja työstettävissä aina 
uudelleen.

• HI-MACS®-kivikomposiitti sopii koteihin, joihin halutaan persoonallisia, laadukkaita ja kestäviä ratkaisuja 

 
Havainnekuva

Havainnekuva; HI-MACS tarjoaa sisustajalle lukuisia eri värivaihtoehtoja



KEITTIÖ KEITTIÖ

keittiön hana, oras

Oras Optima 2734F

• Keittiöhana, jossa EasyGrip-vipu, korkea juoksuputki, 
poresuutin ja älykäs pesukoneventtiili (kytketään 
kylmään veteen). 

• Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista 
rajoittaa 0° tai 60°). 

• Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti neljän 
tai kahdentoista tunnin kuluttua 

• Paristokäyttöinen, 6 V. Hanassa joustavat kytkentä-
putket. 

• Kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit 
ovat lyijyttömiä. 

keittiön allas

Blanco Dalago 45 / 6, Silgranit
• väri Alumetallic tai Anthracite

• Blancon kehittämä Silgranit-komposiitti sisältää 80% gra-
niittia, joka tekee siitä ihanteellisen materiaalin päivittäi-
seen käyttöön keittiössä

• Pohjaventtiilin kaukosäätö voidaan asentaa kummalle puo-
lelle hanaa tahansa

• Helppohoitoisuus

• Ylivoimainen kestävyys

• Luonnonkiven kaltainen

• Ei naarmuunnu, rikkoudu eikä ime väriä itseensä

• Lämmönkestävyys 280 °C asti

keittiön VÄlitila

Aluco -välitilalevy 
• useita eri värejä

Välitilalaatta, ABL

keittiön allas

lisähinta

Stala MX-30 tai Stala MX-50 asuntotyypistä 
riippuen

• Moderni design-allas, jossa maksimaalinen toimi-
vuus tavallista syvemmän altaan ansiosta. 

• Alta-asennettuna tasoon. 

lisähinta

Välitilalasi, Helsingin Lasistamo



Havainnekuva; välitilan valaistus.

KEITTIÖ KEITTIÖ

Välitilan pistorasiat

Välitilan valaistus

LED-nauha

• Led nauha joka asennetaan asennuskiskoon

• valaisimien määrät ja koot sähkösuunnitelmien mukaisesti

• Asennetaan seinäkaapin pohjaan

2-osainen pistorasia

• Asennetaan välitilan ja seinäkaapin kulmaan

• asennuspaikat ja määrät sähkökuvien mukaisesti

kodinkoneet, electrolux

JK/PA yhdistelmä Electrolux ENN2853COW integroitu 
• Täysintegroitava, liukukiskoasennuksella

• Erinomainen A+ -energialuokka

• FreeStore™-tuuletinjärjestelmä

• Elektroninen lämpötilanohjaus LCDnäytöllä

• Jääkaapissa automaattisulatus

• Pakastimessa Frost Freeautomaattisulatus

• Twin Tech™ - ylivoimaista säilyvyyttä

• Jääkaapin pikajäähdytys

• Jääkaapissa lomatoiminto

• Action Freeze-automaattinen

• pikapakastus-toiminto

• Lämpötilahälytin äänellä ja merkkivalolla

• Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla

• Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle

• •Turvalasihyllyt

• Erittäin hiljainen: äänitaso vain 39 dB(A)

Jääkaappi pakastinlokerolla, Compact-keittiöt
• Täysintegroitava, liukukiskoasennuksella

• Erinomainen A+ -energialuokka

• Komeroon sijoitettava jääkaappi. Ilmanvaihto huomioitu ra-
kenteessa. Pakastelokero, Turvalasihyllyt, Korkeus 88 cm, Väri: 
valkoinen.

• Jääkaapin nettotilavuus (ltr) : 115

• Pakastelokeron nettotilavuus (ltr) : 18

• Erittäin hiljainen: äänitaso vain 38 dB(A)

 



KEITTIÖ KEITTIÖ

Jääkaappi Electrolux ERN3213AOW, integroitu
• Moderni LED-valo valaisee kirkkaasti laitteen sisätilan

• Älykäs FreeStore® tasaiseen kylmennykseen koko kaapin 
sisällä

• Vihanneslaatikko kosteudensäädöllä säilyttää hedelmien ja 
vihannesten koostumuksen hyvänä

• Täysintegroitava, liukukisko-asennuksella

• Jääkaapin käyttötilavuus 319 l

• Erinomainen A+ -energialuokka

• Elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä

• Automaattisulatus

• Lomatoiminto

• Automaattinen pikakylmennys

• Tasainen lämpötila

• Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla

• Turvalasihyllyt

• Valaistus: 1-LED-valaistus-Sivussa

• Äärimmäisen hiljainen: äänitaso ainostaan 34 dB(A)

 

Electrolux Induktiotaso HOI620S tai 

Electrolux Induktiotaso HOI330F (Compact-keittöt)
• Induktiotekniikka huippunopeaa ja turvallista käyttöä varten

• Induktiotekniikka takaa viileämmän ja helposti puhdistettavan 
pinnan

• Tehotoiminnon ansiosta lyhyemmät keittoajat

• Keittoastian tunnistuksen ansiosta keittoalue kuumenee vasta 
induktiotasolle soveltuvan keittoastian ollessa paikoillaan

• Jälkilämmön ilmaisin näyttää, mitkä keittoalueista ovat edelleen 
kuumia

• Itsenäinen keittotaso omilla säätimillä

• Induktio

• Tyylikkäät hipaisupainikkeet

• Power Booster-toiminto

• Toimintolukitus

• Lapsilukitus

• Turvallinen: Automaattinen virrankatkaisu

• Jälkilämmön ilmaisin

Pakastinkaappi Electrolux EUN2244AOW
• Täysintegroitava, liukukiskoasennuksella

• Pakastimen käyttötilavuus 204 l

• Erinomainen A+ -energialuokka

• Dynaaminen pakastus

• Elektroninen lämpötilanohjaus LCDnäytöllä

• Frost Free-automaattisulatus

• Action Freeze-automaattinen

• pikapakastus

• Automaattinen pikapakastus-toiminto

• Lämpötilahälytin äänellä ja merkkivalolla

• Ovi auki-hälytys äänimerkillä ja merkkivalolla

Kalusteuuni Electrolux EOB300 valkoinen tai RST
• Erittäin joustava 74 litran uuni markkinoiden suurimmalla leivin-

pellillä ja 9 kannatintasolla.

• Ohjauspaneeli digitaalinäytöllä ja vääntimillä sekä ajastimella

• XL-kokoinen tuuletin ja uudet optimoidut ilmakanavat tasaisten 
tuloksien saavuttamiseksi

• Kalusteuuni

• Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella

• Elektroniset toiminnot: Aika-Merkkiääni-Kypsennysaika-Loppu-
misajan asetus-Hälytysajastin

• Kiiltävä emali, helppo pitää puhtaana

• Helposti puhdistettava luukku

• Alastaittuva ylävastus helpottaa puhdistamista

• Alas taittuva grillivastus

• Viilennystuuletin

• Lapsilukko luukussa

• A-energialuokka
 



KEITTIÖ KEITTIÖ

Swegon Casa Salsa Central -liesikupu
• Väri:valkoinen tai maalattu hopea

• Erittäin suorituskykyinen ulosvedettävä liesikupu

• Huoltovapaa LED-valaistus

• Asennnus yläkaappien yhteyteen

• Kapasitiivinen kosketuspaneeli

Kalustemikro Electrolux EMS17176O valkoinen tai RST
• Täydellisesti kalusteisiin sijoitettava

• Kypsennystavat: Mikroaalto

• Elektroninen ohjaus

• Mikroaaltoteho 800 W

• Automaattinen kypsennys painon mukaan

• Automaattinen sulatus painon mukaan

• Turvalukitus

• Pikastartti täydellä teholla 30 sek. intervallilla

• Tehonsäätö painikkeilla

• Monivaihekypsennys

• Sisävalo

• Kalustesijoitusmahdollisuus keittiökaavioiden mukaan

 

Mikro/Uuni -yhdistelmä, EVY7800AAX Com-
pact-keittiöt
• Compact-malli 

• Monitoimiuuni + Mikroaaltotoiminto

• Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella

• Resepti-/automaattiohjelmia

• Ajastusautomatiikka

• Elektroninen lämpötilan ohjaus

• Lapsilukitus

• Väri: teräs. 

Kompakti astianpesukone 2500RO, Compact-keittiöt
• 55 cm, 6 astiastoa 

• Äänitaso: 50 dB(A)

• Energialuokka: A+

• 6 ohj./4 lämp., Pesuohjelmat: 20 Min Party Program, Säästö-
ohjelma 55°C, Lasipesu 40°C, Tehopesu 70°C, Normaaliohjel-
ma 65°C, 30 min pikapesu 50°C. No

• Kokonaan kalustepeitteinen

Astianpesukone 45cm Electrolux ESL4510LO, integroitu
• Pesuohjelmat: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Tehopesu 70°C, A-luokan 

pikapesu 30 min., Esihuuhtelu

• Kuivaustekniikka: AirDry

• Ohjauspaneelissa teksti/symbolit

• AutoOff-toiminto

• Tehokas lämminvesitekniikka

• Jäljellä olevan ajan näyttö

• Veden likaisuuden tunnistin

• Automaattinen luukun avaus

• FlexiLift - Täytenä säädettävä yläkori

• Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen lastattuna
 

Astianpesukone Electrolux ESL5335LO 60cm integroitava
• Ainutlaatuisten taitettavien telineiden ja nostettavan korin ansiosta 

kone voidaan sovittaa muodoltaan ja kooltaan kaikenlaisille astioille

• Ajansäästö-toiminnolla voit puolittaa pesuajan

• Älykkäällä anturilla varustettu AutoFlex-ohjelma säätää pesuohjelmi-
en kulutuksen täyttömäärän ja astioiden likaisuustason mukaan

• Kuivaustekniikka: AirDry

• Ei kuluta lainkaan virtaa valmiustilassa, koska se kytkeytyy kokonaan 
irti sähköverkosta pesukertojen välillä

• Tämä laite voidaan kytkeä turvallisesti myös lämminvesiliitäntään, 
jonka max. lämpötila on 60 °C

Kodinkoneiden mitoitus keittiökaavioiden mukaan



HUONEISTO HUONEISTO

huoneisto

 
Havainnekuva

Olemme koonneet tuotemallistoon tuotteita. Tämän lisäksi 
tulemme hinnoittelemaan valikoiman asukassivustolle, jossa 
valinnat tehdään.

Etkö kuitenkaan löytänyt etsimääsi? Voit pyytää myös avoimia 
tarjouspyyntöjä liittyen huoneistosi lisä- ja muutostöihin.

Tututstu tuotteisiin ja kysy lisää palveluinsinööriltäsi. 



Havainnekuva; Maalatut seinäpinnat nostavat huonekalut, esineet ja kiintokalusteet taustastaan ja herättä-
vät valkoisetkin henkiin.  Ne ovat lisäksi erittäin edullisia lisä- ja muutostöitä. 

HUONEISTO HUONEISTO

Lattiat, parketti, tarkett:

Shade Tammi Cream White DuoPlank 2-säle
• mattalakattu vaalea

• Paksuus: 13.0 mm,

• Leveys 194.0 mm,

• Pituus 2281.0 mm

• Malli: 2-sauvainen

Shade Tammi Stone Grey TreS 3-sauvainen
• Tammi, luonnollinen. 3-sauvainen

• Mattalakattu

• Paksuus: 14.0 mm

• Leveys 194.0 mm

• Pituus 2281.0 mm

• Malli: 3-sauvainen

Lattiat, parketti, Tarkett:

lisähinta 

Yksisauvainen lauta-parketti tuo kotiisi asteen 
lisää arvokkuutta ja tunnelmaa. Leveä lankku tuo 
mukanaan rauhallisuutta, kun puusyyt toistuvat 
lankun levyisinä kuvioina.

vinkki!

Parketti Tarkett Shade Tammi Cotton White DuoPlank 2-säle
• luonnollinen vaalea

• Paksuus: 13.0 mm

• Leveys: 194.0 mm

• Pituus: 2281.0 mm

• Malli: 2-sauvainen

Parketti Tarkett Pure Tammi Nature DuoPlank 2-säle
• tammi, luonnollinen

• Paksuus: 13.0 mm

• Leveys: 194.0 mm

• Pituus: 2281.0 mm

• Malli: 2-sauvainen

Valikoima 1-sauvaisia lankkuparketteja

maalaustyöt

Huoneistot maalataan maalarin valkoisella

lisähinta Asukassivustolle on hinnoiteltu valmiiksi maalaustöitä (tehoste-
seinä, 1 huone eri värillä, koko huoneiston maalaus)
• Hinnoittelu koskee vaaleita sävyjä

• Voit myös jättää avoimia tarjouspyyntöjä, mikäli haluat erikoisempia 
pinnotteita 



Komeroiden muutoksella liukuovikomeroihin 
tuot makuuhuoneeseen lisää toiminnallisuutta ja 
vapautat aukeavien ovien viemän tilan muuhun 
käyttöön.

!

HUONEISTO HUONEISTO

väliovet
Valkoinen laakaovi
• Ovien koko pohjapiirrustuksen mukaisesti 

Eteisen komerot, puustelli / Inaria

Liukuovikomero
• Kirkas peili, hopea kehys

• Valkoinen runko

• Komeroiden mitat kalustekaavioiden mukaisesti

makuuhuoneen komerot, puustelli

• Valkoinen kalusteovi

• Valkoinen runko

• Hylly- sekä tankokaappeja

huoneisto

valaisimet, eteisen alaslaskettu katto, vaatehuoneet

LED valaisin
• halkaisija 172mm, valkoinen kaulus

• panelikattoon upotettuina

• valaisimien määrä ja sijainti sähkösuunnitelmien mukaisesti

lisähinta Lisäksi käytössäsi on jeldwenin valikoima, mikäli haluat aikaa kestäviä ja jykeviä 
massiiviovia tai vaikkapa klassisia lasitettuja ovia.

Pienen tilan pelastaja on uudenlainen liukuovi, joka liukuu väliseinän sisään. 
Tällöin kaikki seinä- ja lattiapinnat jäävät vapaiksi. Vastoin yleistä harhaluuloa 
se eristää ääntä jopa 30% paremmin kuin kääntyvät väliovet.

Liukuovi on näppärä monitoimisten tilojen oviratkaisu - sen voi pitää tilantun-
nun luomiseksi auki lattianeliöitä hukkaamatta, mutta sillä voi helposti myös 
erottaa tilan omaksi huoneeksi. Esimerkiksi työhuoneena palveleva tila voi 
toimia tarvittaessa myös vierashuoneena, joka erotetaan tarvittaessa muusta 
tilasta liukuovella.

makuuhuoneen LIUKUOVIkomerot, puustelli/inaria

vinkki

lisähinta 



abl

https://www. abl.fi

temal 

https://www.temal.fi/

smedbo

http://www.smedbo.fi

vihtan

https://www.vihtan.fi/

oras

http://www.oras.fi

puustelli

https://www.puustelli.fi

electrolux

https://www.electrolux.fi

jeld-wen

https://www.jeld-wen.fi

Liune

https://www.liune.fi/

tarkett

https://www.tarkett.fi

tikkurila

https://www.new.tikkurila.fi

tuotteiden 
toimittajat




