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Huomioi, että esitteessä olevien kuvien sävyt ovat suuntaa  
antavia ja esitteen kuvat ovat taiteilijan näkemys kohteesta.
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Sisustamisen iloa!

Ota kuppi kuumaa, istahda mukavasti ja avaa sivut tulevan kotisi  
sisustamisen maailmaan. Olemme koonneet tähän esitteeseen  
tulevan kotisi sisustusmateriaalit. Pääset valitsemaan ne laajasta  

valikoimastamme yhdessä sisustus- ja kalustemyyjän kanssa. Sisustus- 
valinnat tehdään Kuopion K-raudassa. Kalustevalinnat tehdään Toive- 
keittiöllä Kuopiossa. 

Vakiovalikoiman lisäksi olemme koonneet esitteeseen joitakin lisähintaisia 
materiaaleja. 

Inspiroivia sisustushetkiä!

Huomioi, että esitteessä olevien kuvien sävyt ovat suuntaa  
antavia ja esitteen kuvat ovat taiteilijan näkemys kohteesta.
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1. AsuntokAupAt
Ensin teet asuntokaupat asunto-
myyjämme kanssa.  

Kauppojen jälkeen pääset  
aloittamaan sisustusvalintojen 
tekemisen.  

2. YhteYdenotto
Varaa aika sisustus- ja kaluste-
suunnittelupalaveriin.  

Suunnittelijoiden yhteystiedot  
löydät tämän esitteen lopusta.

3. VAlinnAt jA VAhVistus
Teet huoneistosi materiaali- 
valinnat yhdessä sisustus- ja  
kalustesuunnittelijan kanssa.  

Mikäli haluat teettää huoneis-
tossasi lisähintaisia muutostöitä, 
saat niistä tarjouksen.  

Hyväksytyt suunnitelmat saate-
taan työmaan tietoon ja asuntosi 
pintamateriaalit toteutetaan  
valintojesi mukaisesti.
 

SISUSTUS-
valInTojEn 
ETEnEmInEn
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Viitteellinen kuva

”pääset itse valitsemaan  
tulevan kotisi  

sisustusmateriaalit 
laajasta valikoimastamme.
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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

Kalusterungot valkoiset. Huoneiston kalusteet kalustepiirustusten mukaisesti.
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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

Suave light 
rigid 55

Sucre
rigid 55

Hobart
rigid 55

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 Sunnu Light

Seinälaatta 
Pukkila Piazen Ash
himmeä 30x60 cm

Seinälaatta 
Pukkila Piazen Ivory
himmeä 30x60 cm

lattialaatta Pukkila 
Piazen Iron 10x10 cm

PInTamaTERIaalIT

laatoitusalue huoneistopohjan mukaisesti.

KAKSITASOISIIn HUOnEISTOIHIn TUlEE ASKEl-
äänIErISTEEllä VArUSTETTU VInyylIlAnKKU

lattialaatta Pukkila 
Piazen Sand 10x10 cm

lattian sävyn  
valinnalla  

voit vaikuttaa  
koko huoneiston  

tunnelmaan.
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Seinälaatta 
Pukkila Piazen Ash
himmeä 30x60 cm

lattialaatta Pukkila 
Piazen Iron 10x10 cm

 

Viitteellinen kuva

”lattian sävyn  
valinnalla  

voit vaikuttaa  
koko huoneiston  

tunnelmaan.
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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

Wc-ISTUIN 
Ido Glow 5650195

led alasvalo 
valkoisella kehyksellä. 
    
 

jalKalista 
valkoinen  
   
   
  

Kattolista 
valkoinen   
    
  

väliovi 
valkoinen, painike kromi.
Tyylikkään yksinkertainen, kodin  
jokaiseen huoneeseen sopiva maa-
lattu sileä laakaovi. 
    

Kappalemäärä sähkö-
suunnitelman mukaisesti

Viitteellinen kuva
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 Electrolux 
ErIllISUUnI
CKB300X

Electrolux induKtiotaso 
HOI630MF

KoDInKonEET

Integroitava Electrolux-uunilla ruoan 
valmistaminen on vaivatonta ja nopeaa. 
72-litraisessa uunissa on kemikaaliton 
AquaClean-puhdistusjärjestelmä, mon-
itasoinen paistojärjestelmä, halogeeni-
valo, sekä ajastin lED-näytöllä.

Integroitava Electrolux 300 -induktiotaso helpottaa ruoanvalmistamista 
useilla kätevillä toiminnoilla, kuten esimerkiksi PowerBoost tai Hob-
2hood. Siinä on myös kätevä kosketusohjaus.

Electrolux 
ulosvedettävä liesituuletin
lFP416X

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

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

Electrolux 
miKroaaltouuni
KMFE172TEX

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.

Valmista suosikkiruokasi tällä 
integroitavalla mikroaaltouunilla käden 
käänteessä ja tallenna yleisimmin käytetyt 
asetukset laitteeseen käytön nopeuttami-
seksi. laitteessa on muun muassa sulatus-
teho ja TouchOpen-avaustoiminto.
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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
Franke Sirius SID 610 
tasoon upotettava allas 
Tectonite Carbon Black, Musta

Keittiö

KylPyhuone
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” 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 

+65€ +120€

+560€

+190€

+600€

mUUToSmallISTo
Keittiöhana 
Oras Cubista  

+180€

Pesuallashana 
bideesuihKulla 
Oras Vega 
mattamusta 

   
sadesuihKu 
Oras nova
mattamusta

suihKusetti 
Damixa Silhouet  
mattamusta 

+220€

Pesuallashana
bideesuihKulla + PKv
Damixa Silhouet  
mattamusta

Keittiöhana 
Damixa Silhouet  
mattamusta 

HUONEILmA-
viilennin

+2500€

+100€

Huoneistopohja ja talotekniset ratkaisut vaikuttavat valittavissa oleviin tuotteisiin.

+450€

   
sadesuihKu 
Oras nova

Termostaattihanalla huom! ei juoksuputkea
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Keittiöhana 
Oras Cubista  

Viitteellinen kuva
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maTERIaalIvalInnaT SEKä  
LISä- jA MUUTOSTYöT

As Oy Selene toteutetaan rakennuslupahakemuksen jättöhetkellä voimassa 
olevien määräysten ja rakennusvalvonnan hyväksymien suunnitelmien  
mukaisesti. 
 
Uudesta kodistasi As Oy Selenestä saat viihtyisän valitsemalla asuntoosi  
sinua miellyttäviä materiaaleja. Materiaalit valitaan K-raudassa pidettävässä  
sisustusmateriaalipalaverissa. Esitteessä olevat materiaalit ovat pääosin esillä 
Kuopiossa K-rauta naumasella. Voit varata ajan sisustusmateriaalipalaveriin 
sähköpostilla. Kiintokalustevalinnat tehdään kalustesuunnittelupalaverissa  
Toivekeittiöillä Kuopiossa. Varaa aika suunnittelupalaveriin ottamalla yhteyttä 
Toivekeittiön kalustesuunnittelijaan.

lisä- ja muutostöitä on mahdollista toteuttaa pääsääntöisesti osakkeenostajan 
kunnossapitovastuun piiriin kuuluviin rakennusosiin, rakennusaikataulun sen 
salliessa. lisä- ja muutostöiden tulee olla rakennuslupaehtojen mukaisia ja 
rakennuttajan sallimia. Tämä rajaa muutosmahdollisuuksia, emmekä toteuta 
muutostöitä hormeihin, kantaviin rakenteisiin tai ilmanvaihtojärjestelmiin.  
Muutostyötoiveen voit esittää K-raudan sisustusmyyjälle ja kaluste- sekä  
kodinkoneasioissa kalustesuunnittelijalle.

MUUTOSTYöTArjOUS jA  
MUUTOSTYöTILAUS

Saatte esitetystä muutostyötoiveesta hinta-arvion, jonka perusteella hyväksytte  
tai hylkäätte muutoksen. Tarjoamme asukasmuutokset kiinteään hintaan. 
Emme erittele kiinteärakenteisen palvelun hintarakennetta kuluttajalle.  
Hyväksytty tarjous on sitova ja ostaja on velvollinen maksamaan tilaamansa 
muutostyöt, vaikka asuntokauppa peruuntuisi.  
 
lisä- ja muutostyöt laskutetaan kohteen valmistumisen lähestyessä. Suoritta-
maton lisä- ja muutostyölasku on este huoneiston avaimien luovutukselle.
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rakentaja pidättää oikeuden materiaalien 
muutoksiin. rakentajalla on oikeus vaih- 
taa tuote vastaavanlaiseen, samanarvoi-
seen tuotteeseen.
näytöllä ja painotuotteissa esitetyt vä-
risävyt 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 raken-
tajan esittämän aikataulun mukaisesti.
Valikoiman ulkopuoliset lisä- ja muutos-
työt hinnoitellaan erikseen ja niistä sovi-
taan aina kirjallisesti.
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savonrakentajat.fi

toivekeittiöt / merja Korhonen
puh. 044 366 2213

merja.korhonen@toivekeittiot.fi

K-rauta Naumanen / Tuija Tuovinen
tuija.tuovinen@k-rauta.fi

anniina Parviainen
asuntomyynti

puh. 041 312 0147
anniina.parviainen@savonrakentajat.fi


