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Huomioi, että esitteessä olevien kuvien sävyt ovat suuntaa antavia 

ja esitteen kuvat ovat taiteilijan näkemys kohteesta.
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 Tervetuloa kotiin!

Pitelet käsissäsi As Oy LUNAn sisustusesitettä. Pääset  
itse valitsemaan tulevan kotisi sisustusmateriaalit  
laajasta valikoimastamme yhdessä sisustus- ja kaluste- 

myyjän kanssa. Huoneiston hintaan sisältyvä vakiovalikoima  
sekä joitakin lisähintaisia muutostöitä on listattu tähän kuvastoon. 
Sisustusmateriaalien valinta tapahtuu Kuopion K-raudassa.  
K-raudan sisustusmyyjä ottaa sinuun yhteyttä asuntokauppojen 
jälkeen ja sovitte yhdessä ajan sisustusmateriaalien valinta- 
palaveriin. Kiintokalusteet toimittaa Toivekeittiöt. Voit varata 
sinulle sopivan palaveriajan suoraan kalustesuunnittelijaltasi. 
Yhteystiedot löydät tämän esitteen lopusta.

Olemme koonneet tähän esitteeseen myös muutamia vinkkejä ja 
neuvoja, joiden toivomme auttavan sinua alkuun huoneistosi  
sisustusmateriaalien valintojen suhteen.

Antoisia sisustushetkiä!
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Oman kodin sisustus-
valinnat ovat monesti 
se mukavin osa uuden 

kodin hankintaa. Sisustusvali-
koimaan kannattaa tutustua 
ajatuksen kanssa omia toivei-
taan kartoittaen. Sen voi aloittaa 
pohtimalla, millainen sisustus 
puhuttelee juuri sinua?  
Skandinaavisen vaalea vai  
mahdollisesti maanläheisempi 
beige? Vai tummasävyisempi ja  
rouheampi kokonaisuus?  
Näitä asioita pohtimalla pääsee 
jo hyvin alkuun! 

K-raudan sisustusmyyjät  
auttavat sinua valinnoissa  
mielellään!

– Kuopion K-Raudan väki

NäIN pääSET  
SUUNNITTElUSSa  
alKUUN Pääset itse valitsemaan  

tulevan kotisi  
sisustusmateriaalit 

laajasta valikoimastamme.
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”Pääset itse valitsemaan  
tulevan kotisi  

sisustusmateriaalit 
laajasta valikoimastamme.

Viitteellinen kuva
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Keittiön Kalusteovet

vetimet

eteisen ja maKuuhuoneiden Kalusteovet

KIINTOKalUSTEET

AAriA -SArjAN VAKiOSäVYT:

rETrO
3 eri sävyä CUBiX

3 eri sävyä

Valkoinen 9011 Sammal PG 1903 Opaali j439

Harmaa 754096H Harmaa H165 Harmaa K162

Valkoinen Vaalean harmaa Keskiharmaa

KVArTETTi -SArjA
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pINTaMaTERIaalIT

Kalusteväli

Kuivien sisätilojen  
katto on valkoista mdf 
paneelia, kylpyhuoneissa 
kosteudenkestävä malli.

Katot

VALKOiNEN mATTA

Viilukoivu 1055P Amarillo marmori 1071Xi

Hiilipuu 317OU marquira marmori 101Xi

Kysy muista sävy- ja  
vedinvaihtoehdoista  

kalustesuunnittelijaltasi.

Keittiön työtasot 
LAmiNAATTiA

Yleisväri: valkoinen

seinämaali
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Gerflor Club Light

Lattialaatta Pukkila Piazen 
Clay 10x10 cm

Gerflor Sunny nature

Seinälaatta Pukkila Piazen Oyster
himmeä 30x60 cm

Seinälaatta Pukkila White 
kiiltävä 30x60 cm

Lattialaatta Pukkila Landstone 
white  himmeä 10x10 cm

Lattialaatta  
Cello Assen 45x45 grafiitti

Lattialaatta 
Cello Assen 45x45 harmaa

eteisen lattialaatat

KYLPYHUONEEN LATTIA- JA SEINÄLAATAT

lattiamateriaali  
ViNYYLiLANKKU

 

 

Gerflor Empire Pearl

Seinälaatta Pukkila Piazen Ash
himmeä 30x60 cm

Lattialaatta Pukkila Piazen 
iron 10x10 cm

pINTaMaTERIaalIT

Lattian sävyn  
valinnalla  

voit vaikuttaa  
koko huoneiston  

tunnelmaan.

Laatoitusalue huoneistopohjan mukaisesti.
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”Lattian sävyn  
valinnalla  

voit vaikuttaa  
koko huoneiston  

tunnelmaan.

Viitteellinen kuva
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KylPyhuone väliovi
satiini

saunanovi 
kirkas

sähKöKiuas 
harvia Cilindro

saunavalaisin 

KYLPYHUONE, SAUNA

Pelkistetyn tyylikäs 
kuvioimaton lasiovi 
tuo tilaa ja tyyliä 
saunaan.  
  
 

Lasiovi on tyylikäs tilantuoja 
kosteisiin tiloihin. Lasiovessa 
on roiskevesisuojattu 
valkoinen karmi tiivisteellä. 
Karkaistu valkoinen läpikuul- 
tava silkkipainettu lasi on  
pitkäikäinen sisustusratkaisu

Harvia Cilindro XE Steel 
-sähkökiuas on moderni 
kiiltävä pilarikiuas digitaa-
lisella ohjauksella. Kiukaan 
massiivinen kivimäärä 
tarjoaa nautinnollisen sau-
naelämyksen. 

Seinään asennettava 
saunavalaisin

SUIHKU-
seinä 

SAUNAN KATTO,
lauteet
Saunan katto ja panelointi 
tervaleppää.  
Lauteet käsittelemättömät.

Suihkuseinä 
ja sen koko 
määräytyy 
huoneistopoh-
jan mukaisesti.
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MUU SISUSTUS
liuKuovi  
valkoinen
(Huoneistot E10 ja E16) 

Wc-ISTUIN 
ido Glow 5650195

led alasvalo 
valkoisella kehyksellä. 
    
 

jalKalista 
valkoinen  
   
   
  

Kattolista 
valkoinen   
    
  

väliovi 
valkoinen, painike kromi.
Tyylikkään yksinkertainen, 
kodin jokaiseen huon-
eeseen sopiva maalattu sileä 
laakaovi. 
    

Kappalemäärä sähkö-
suunnitelman mukaisesti

Viitteellinen kuva
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 Electrolux 
Kiertoilmauuni 
CKB100X

Electrolux induKtiotaso 
HKi650NF

KODINKONEET

SurroundCook® -uuni takaa aina 
tasaiset lopputulokset, halusitpa 
sitten valmistaa rapeaa kanapaistia 
tai marenkia. Puhallin varmistaa 
ilman ja lämmön kierron tasaisen 
sisälämpötilan säilyttämiseksi. 
Ei enää ruokien kääntämistä tai 
leivinpeltien siirtoa.
    
  

300-sarjan induktiokeittotaso kuumenee nopeammin. Ei sytytettävää 
kaasua tai esikuumennettavia käämiä; keittoalueet kuumenevat nope-
asti ja vesi voidaan kiehauttaa nopeammin kuin koskaan. Keittoalueet 
reagoivat lisäksi välittömästi kun tehoa lasketaan, antaen sinulle täyden 
hallinnan lämpötilaan. 

Electrolux 
ulosvedettävä liesituuletin
EFP60460OX

Electrolux 
KEITTOTASO, JOSSA 
integroitu liesituuletin 
LiC7441

Keittotason ja liesituulettimen malli määräytyy huoneistopohjan mukaan. rakentaja pidättää oikeuden suunnitelmanmuutoksiin.

Hyödynnä rajoitettu keittiötila tämän täysin
integroidun, tilaa säästävän, ulosvedettävän
liesituulettimen avulla. 
Nauti tehokkaan liesituulettimen hyödyistä 
kuluttaen samalla vähemmän energiaa. Tämä 
liesituuletin poistaa ruoanvalmistuksesta aiheu-
tuvat höyryt nopeasti jättäen keittiösi puhtaan 
raikkaaksi. Väri: teräs.

muodikkaasti mukautuva sijoittelu.
Kun tuuletin ja suodattimet on integroitu 
keittotason keskelle, ei tarvitse enää  
murehtia liesituulettimen sijoittamista tason 
yläpuolelle. Keittotason voi näin sijoittaa 
ongelmitta vaikka ikkunan eteen tai keittiö- 
saarekkeeseen. Voit vapaasti valita mihin 
sijoitat tasosi.
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Electrolux 
astianPesuKone 
ESF5206LOX

AirDry-tekniikkamme ansiosta raikasta ilmaa pääsee koneeseen 
jokaisen pesuohjelman päätteeksi. Luukku avautuu automaatti- 
sesti raolleen kuivausvaiheen lopussa. ilma kiertää koneessa 
vapaasti - tuloksena täysin kuivat astiat ja ruokailuvälineet.

 

 

Electrolux jääKaaPPi 
KrS1DF39X

Electrolux PaKastin 
KUS1AF28X

Kodinkonemalli määräytyy huoneistopohjan mukaisesti. rakentaja pidättää oikeuden suunnitelmanmuutoksiin.
Kaikissa vakiona täyskorkeat erilliset kylmälaitteet

Electrolux 
miKroaaltouuni
LmS2173EmX

Vapaasti sijoitettava jääkaappi.
 DynamicAir-teknologia luo kylmän ilmavirtauk-
sen jääkaapin kaikkiin osiin varmistaen tasaisen 
lämpötilan. Säilyttää elintarvikkeiden koostumuk-
sen ja estää niiden kuivumisen. 

Vapaasti sijoitettava kaappipakastin.
OptiSpace tarjoaa maksimaalisen säilytystilan
Perheille erityisesti sopiva tilava kaappipakastin 
tarjoaa lukuisia säilytysratkaisuja sekä hyllyillä että 
niiden välissä. jos lisätila on kuitenkin tarpeen, 
vihanneslaatikko, jäähdytin ja pakastusrasiat voidaan 
irrottaa ja poistaa helposti erityistarpeita varten.

Halusitpa sitten valmistaa maukkaita 
vihanneksia, sulattaa lihakastiketta 
tai lämmittää ruokia uudelleen, 
mikroaaltouuni sopii siihen parhaiten. 
Erinomainen moniin eri tehtäviin tai 
nopeaan lämmittämiseen.
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Keittiöhana
Oras Optima 2734F
Keittiöhana, jossa Easy-
Grip-vipu, korkea juoksu-
putki, poresuutin ja älykäs 
pesukoneventtiili, joka 
sulkeutuu automaattisesti 
neljän tai kahdentoista 
tunnin kuluttua. 

Vesikalusteiden malli ja lukumäärä määräytyy huoneistopohjan mukaan ja niihin voi tulla muutoksia 
esimerkiksi rakennusteknisistä syistä. Rakentaja pidättää oikeuden suunnitelmanmuutoksiin.

ALTAAT, HANAT

suihKusetti 
Oras Optima  
Suihkusetti tarjoaa kolme eri 
suihkuvaihtoehtoa  
– rentouttavan runsaan  
suihkun, normaalin virkis- 
tävän suihkun tai pehmeän 
ekologisen suihkun.

suihKuhana 
Oras Optima  
Veden säästäminen on 
helppoa ja miellyttävää  
hanassa olevan Eco-
Flow-säätimen avulla.

Pesuallashana 
Oras Vega 1812G, bidee 
Oras Vega 1814G, bidee+pkv 

Krominvärinen pesuallas- 
hana Oras Vega on muotoi-
lultaan ajattoman tyylikäs, 
joten se sopii monen-
laisiin kylpyhuoneisiin ja 
wc-tiloihin.

(osassa huoneistoja pkv:lla  
varustettu malli, huoneisto- 
pohjan mukaan)   
   
 

KEITTIÖN ALLAS
intra Baltic 500 teräs
Suorakulmainen.
Sisältää manuaalisen koripohja-
venttiilin, ylivuodon ja vesilukon.

Keittiö

KylPyhuone
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Viitteellinen kuva

” Skandinaavisen vaalea, maanläheisempi beige  
vai tummasävyisempi ja rouheampi tyyli?

Omanlaisillasi materiaalivalinnoilla
saat uuteen kotiisi juuri  

Sinulle sopivan kokonaisuuden.
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väliovi 
valkoinen 
1-peilinen

väliovi 
valkoinen 
3-peilinen 

+60€ +115€

+170€

+560€

+170€

+450€

+1500€

saunan  KoKolasiseinä
kirkas lasi

MUUTOSMallISTO

Keittiöhana 
Oras Cubista  
Ajaton valinta. Kaarevan ja 
tavallista korkeamman 
juoksuputken ansiosta 
jää reilusti työsken-
telytilaa isojenkin 
patojen ja kattiloiden 
pesuun. Keittiöhanan 
erityisominaisuus on elektro-
ninen astianpesukoneventtiili. 
Enää ei tarvitse huolehtia venttiilin 
sulkemisesta.
  

Pesuallashana 
bideesuihKulla 
Oras Vega 
mattamusta pesuallashana,
jossa vakioporesuutin. 

   
sadesuihKu 
Oras Nova

suihKusetti 
Damixa Silhouet  
Tyylikäs mattamusta. 
Settiin kuuluu käsisuihku, suihku-
tanko, suihkuletku ja pidike suih-
kulle. Suihkussa on kolme erilaista 
suihkutoimintoa.  

Keittiöhana 
Damixa Silhouet  
Näyttävä, mattamusta tyylikäs ja moderni kat-
seenvangitsija. korkea juoksuputki, jonka alle jää 
hyvin työskentelytilaa. juoksuputki kääntyy 120°. 
Hanassa on astianpesukoneventtiili.

HUONEILmA-
viilennin
+2500€

+80€
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HUONEILmA-
viilennin Viitteellinen kuva
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huoneisto  terassilasitus  ParveKelasitus 
A1     7 200€
A2     7 200€
A3     7 200€

B4     5 700€    3 800€
B5     4 600€    3 200€

C6     4 600€    3 200€
C7     4 600€    3 200€

D8     4 600€    3 200€
D9     5 700€    3 800€

E10      6 200€
E11     7 200€
E12      7 200€
E13      7 200€
E14      7 200€
E15      7 200€
E16      6 200€

laSITUKSET

lasitushinnat 

LASiTUKSET TOimiTTAA

Viitteellinen kuva
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rakentaja pidättää oikeuden materiaalien muutoksiin. rakentajalla on oikeus vaihtaa tuote vastaavanlaiseen, samanarvoiseen 
tuotteeseen.
Näytöllä ja painotuotteissa esitetyt värisävyt esitetään niin realistisena kuin mahdollista. Tästä huolimatta painetun ja näytöllä 
esitetyn tuotteen sävy voi poiketa todellisesta.
materiaalivalinnat sekä mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee olla vahvistettuna rakentajan esittämän aikataulun mukaisesti.
Valikoiman ulkopuoliset lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan erikseen ja niistä sovitaan aina kirjallisesti.

Viitteellinen kuva



20

savonrakentajat.fi

Katja oksisto
asiakaspalvelupäällikkö 

/asuntomyynti
puh. 041 313 9946

katja.oksisto@savonrakentajat.fi

toivekeittiöiden yhteystiedot:
merja Korhonen
myyntipäällikkö
puh. 044 366 2213

merja.korhonen@toivekeittiot.fi


