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Asunto Oy Jyväskylän Apilakaari



Tyylikäs sisustus ja materiaalit 
luovat kodikkuuden ja viihtyisyyden.

Olemme keränneet tähän esitteeseen As Oy Jyväskylän
Apilakaari rivitalokoteihin huolella valitut 
laadukkaat perusmateriaalit ja valintavaihtoehdot.

Ylellisen perustason lisäksi sinulla on myös mahdollista 
vaikuttaa kodin yksilölliseen toteutukseen ja varusteluun 
omien mieltymysten mukaisesti.

Yhteistyökumppanimme sisustussuunnittelija 
Mari Ukkonen Carlson Oy:stä auttaa sinua halutessasi 
materiaalivalinnoissa ja luomaan yhdessä unelmiesi kodin. 
Tästä lisäpalvelusta ei aiheudu luonnollisestikaan sinulle 
lisäkustannuksia.

Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä ja tunnelmia kotiasi 
varten. 

Tervetuloa laadulla ja tunteella tehtyyn Valiokotiin!



ESIM. KEITTIÖ LUOTO JA VAIHTOEHDOT

OVET

VETIMET

OVIEN VÄRIT

TYÖTASO PARKETTI

PARKETTI

LAMINAATTI TYÖTASOT (valkoisen lisäksi)

VÄLITILALAATTA VÄRIT

VAIHTOEHDOT

tumman
ruskea 69

harmaa 
ruskea 76

UNI Metal

UNI Moka

UNI Prata

vedin 95
väri RST

vedin 39
alumiinin harmaa

VETIMET VÄLITILALAATAT

Laattapiste, UNI
Cristal

10x30 valkoinen
saumaväri valkoinen

vedin 81
alumiinin harmaa

Kuva on viitteellinen.

Luoto
puusyykuvioitu mela-
miiniovi ABS-reunalistalla

vaalea ruskea 68
ovissa ja laatikostoissa
Blumotion vaimennukset

oven reunalistan väri 
alumiini tai oven värinen

laminaattia
ruskean harmaa
hiekkakuvio F503
suorareuna

tammilautaparketti
luonnonvärinen, lakattu
3-sauvainen

tammilautaparketti
mattavalkolakattu
3-sauvainen

tammi F149 vaaleanharmaa 
R228

tummanharmaa
kivi R492

patinoitu pronssi 
R715



Kuva on viitteellinen.

ovissa ja laatikostoissa
Blumotion vaimennukset

OVIEN VÄRIT PARKETTIVÄLITILALAATTA VÄRIT

VETIMET LAMINAATTI TYÖTASOT (valkoisen lisäksi)

vedin 39
väri alumiinin harmaa

vedin 81
alumiinin harmaa

tammi F149 vaaleanharmaa 
R228

ruskeanharmaa
hiekkakuvio F503

patinoitu pronssi 
R715

tammilautaparketti
luonnonvärinen, lakattu
3-sauvainen

cappucino 12 hiekka 17 vaalea 
harmaa 28

UNI Metal

UNI Moka

UNI Prata

ESIM. KEITTIÖ KOSKETUS JA VAIHTOEHDOT

OVET

TYÖTASO PARKETTI

VAIHTOEHDOT

Laminaattia
tummanharmaa 
kivi R492
suorareuna

Tammilautaparketti
mattavalkolakattu
3-sauvainen

VETIMET VÄLITILALAATAT

10x30 valkoinen
saumaväri valkoinenvedin 95

väri RST

Kosketus
maalattu mdf sileä
valkoinen 10

Laattapiste, UNI
Cristal



leveys 600mmLIESIKUPU (ulosvedettävä) MIKROAALTOUUNI (kalusteeseen upotettava) KEITTIÖALLAS JA HANA

Vallox Capto PTC EC

säädinkupu, 
leveys 600mm

väri valkoinen 
tai RST

konepestävä
rasvasuodattin

UPO HC6412F 
tai vastaava

UPO 06307 
tai vastaava

UPO MI50DS
tai vastaava

teho 700 W
grilli 1000 W

pyörivä alusta
elekt. ohjaus

väri RTS

UPO FN6601
tai vastaava

energialuokka: A+

korkeus 185cm
väri: valkoinen tai
RST

no frost sulatus 
automatiikka
LED-valo

leveys 60cm

UPO D65D 
tai vastaava

aqua stop
6-pesuohjelmaa
monipuoliset ohjelmat
väri: valkoinen tai RST

energialuokka: A++

Franke Lokki LKX660
tai vastaava

työpöytätasoon 
upotettu, RST
1½-altainen 

keraaminen

energialuokka: A

neljä highSpeed-
keittoaluetta

leveys 60cm

kosketusvalitsimet

väri: valkoinen tai
RST

leveys 60 cm

viistohiottu reuna

holviuuni

ajastin

uunitoiminnot: 
kiertoilma, ylä/ala-
lämpö, erillinen
alalämpö, kiertoilma-
grilli 

KEITTIÖN KONEET, ALLAS JA HANA

KEITTOTASO (tasoon upotettava) JÄÄKAAPPI-PAKASTIN ASTIANPESUKONE

KALUSTEUUNI (kalusteeseen upotettava) PAKASTINKAAPPI + JÄÄKAAPPI (3H + K asunnot)

autom. sulatus

UPO R6601
tai vastaava

energialuokka: A+

LED-valo

väri: valkoinen tai RST

vihanneslaatikko
Fresh Zone-laatikko

korkeus 185cm

väri: valkoinen
korkeus 185cm

UPO RF5601
tai vastaava

energialuokka: A+
4 lasihyllyä

minimal Frost
3 pakastinlaatikkoa

OrasSafira tai vastaava
apk-venttiili
kaareva juoksuputki



MAKUUHUONEEN JA ETEISEN KOMEROKALUSTE VAIHTOEHDOT

OVET VETIMET

ETEISEN KOMEROIDEN LIUKUOVET 

 

vedin 81
väri alumiinin harmaa 

vedin 95
väri RST

vedin 39
väri alumiinin harmaa

OVIEN VÄRIT (vaihtoehdot)

Kosketus
maalattu mdf
valkoinen

VAATEHUONEEN KALUSTEET

cappucino 12 hiekka 17 vaalea 
harmaa 28

ovissa Blumotion 
vaimennus

valkeat säätölistat ja kannakkeet

viisi hyllyä ja hattuhylly
+vaatetanko

hyllylevyt melamiinipintaista
lastulevyä

Hyllyt ja vaatetanko

Ovimateriaalit:
valkoinen MDF-levy
sekä yksi kirkas 
peiliovi

Ovien kehysvärit:
harmaa tai valkoinen

Kuva on viitteellinen

ovissa Blumotion 
vaimennukset

Kosketus
maalattu mdf
valkoinen 10



leveys 600mmOVET KHH:N LAMINAATTITYÖTASOT VETIMET

Kosketus 
maalattu MDF, sileä 
valkoinen 10
Blumotion 
vaimennukset

Oras Sa�ra 1014 
tai vastaava

ruskeanharmaa

Oras Sa�ra 1008
tai vastaava

bide-suihku

Tinos 420 
tai vastaava

harjattu teräs

Vedin 95
väri RST 

pesukoneventtiili
bide-suihku
wc:n yhteydessä

KHH:N JA WC:N KALUSTEET

KHH:N PESUALLAS
 

WC:N PESUALLAS WC-PAPERITELINE JA -PYYHEKOUKUSTO

KHH:N PESUALLASHANA WC:N PESUALLASHANA

hiekkakuvio F503

WC-ISTUIN

OVEN VÄRIT (vaihtoehdot)

cappuccino 12 hiekka 17 vaalea harmaa 28

Franke Rotondo  

tai vastaava
O 430 mm RST
työpöytätasoon
upotettu

RAX 660

tummanharmaa
kivi R492

patinoitu pronssi
R 715

Vedin 39
väri alumiinin harmaa 

Vedin 81
väri alumiinin harmaa 

Tinos 417 
tai vastaava

harjattu teräs

valumarmoriallas
valkoinen
erillisten kaluste-
piirustusten mukaan

kuva on viitteellinen

Cello Luna tai vastaava
iso ja pieni huuhtelu

istuinkorkeus 46 cm
väri valkoinen

pehmeä kansi



Tinos 417-4 tai vastaava
harjattu teräs

Raita-saunavalaisin 
tai vastaava

sävy lämpökäsitelty
 koivu

kokolasiovi turvalasia

asennetaan lauteiden
alle

Oras Optima 7140
suihkusekoittaja

Hietakari 
tai vastaava

Oras Sensiva 350
suihkusetti
tai vastaavat

SUIHKUTILA  JA SAUNA

SUIHKUSEINÄSUIHKUSEKOITTAJA

Harvia Vega BC 60
tai vastaava

ulkokuori RST
käyttökytkimet
ergonomisesti kiukaan
yläreunassa

KIUAS

PYYHEKOUKUSTO

SAUNAN SEINÄVALAISIN

SAUNAN LASIOVI

turvalasia
kirkas turvalasi
kääntyvä (770x1900)

Sauna sekä lisäksi
KHH, PH ja WC:n katto-
paneelit lämpökäsiteltyä 
haapaa (ei suojakäsitelty)

värivaihtoehdot: savun-
harmaa, pronssi ja kirkas
karmi kuultokäsiteltyä 
mäntyä, väri lämpö-
käsitelty haapa

KHH & KPH VÄLIOVI 

turvalasia
lasin väri: satin 
painikelukitus
karmi kuultokäsitelty 
valkoinen

SAUNAN PUUVERHOUKSET                  



                 
LAATOITUSVAIHTOEHDOT (saumavärit Weber Vetonit laattasaumavärejä tai eri valmistajien vastaavat sävyt)

SEINÄLAATOITUS (PH, WC 1/2-SEINÄ)

SUIHKUN BOORDI- TAI TEHOSTESEINÄ

LATTIALAATOITUS (S, PH, KHH,WC)

LATTIALAATOITUS (ETEINEN)

VÄLITILAN LAATOITUS (K JA KHH) 

Laattapiste, TH 
Minimal Precut 25x40

väri grey
sauman väri grey,

väri nero
sauman väri nero,

Laattapiste, Olo 25x40
kiiltävä valkoinen
sauman väri 
white

Laattapiste, Olo 25x40
himmeä valkoinen-
sauman väri  
white

Laattapiste, TH Minimal 
väri beige
sauman väri cream

väri vision
sauman väri elephant

väri grey
sauman väri grey

väri nero
sauman väri antracite

Laattapiste, TH Minimal 33x33
väri beige
sauman väri cream sauman väri elephant

Laattapiste, TH Minimal 33x33
väri vision

sauman väri grey

Laattapiste, TH Minimal 33x33
väri grey

sauman väri antracite

Laattapiste, TH Minimal 33x33
väri nero

Laattapiste, PC UNI 10x30

väri valkoinen cristal
sauman väri white

väri metal
sauman väri antracite

väri mokka
sauman väri mokka

väri prata
sauman väri grey

Laattapiste, TH 
Minimal Precut 25x40

boordissa white

boordissa white



VERHOTANGOT

(OH, K, ET, MH, VH, AULA)KATTOVERHOUS

Isoäidin verhotanko

Gardinia Kula verhotanko
tai vastaava

väri valkoinen

värivaihtoehdot
teräs (kuvassa) ja musta

Työpistevalaisin  Ensto 
AL122L tai vast.

LED-valaisin
valaisimessa pistorasiat 

Tangot asennetaan n.10cm ikkunan yläpuolelle

Blafond-valaisin
Ensto AVR tai vast.

LED-valaisin
pinta-asennus
valkoinen

PARKETIT JA JALKALISTAT VÄLIOVET JA PAINIKKEET

TERASSIN TUUL.TELINE JA VALAISIN

Lautaparketti Karelia
tammi, Vanilla Matt 3S

mattavalkolakattu

Jalkalista
väri valkoinen

Lautaparketti Karelia
tammi, Natural 3S

Sileä laakaovi

Teräksinen 
tuuletusteline

Ulkovalaisin EV-PRO 
WALL-i tai vast.

Oven painike

Wc-vääntönuppi

luonnonvärinen,
lakattu

väri valkoinen

valkoinen

LED-valaisin

valkoinen

peitekilvet valkoiset

karmi

alas käännettävä

valkoinen

KEITTIÖ

EV-PRO Wall-i

IP 54

Rakenne:
Runko pulverimaalattua alumiinia. Häikäisysuoja opaalimuovia. Väri on 
musta (B) tai valkoinen (W), tilauksesta haluttuun RAL-väriin maalattuna.

Sähköinen asennus:
Johtoaukko valaisimen pohjassa.
Valaisimessa jousi/ruuviliitin ketjuttamiseksi.

Valonlähde:
TC-D/E, TC-D, LED
Kanta:
G24d-1, G24q-1, G24d-2, G24q-2, E27

Asennus: 
Pinta-asennus.

13
0

250 120

65

135

32

65

Ilmeikäs moderni seinävalaisin, joka soveltuu
moderniin tai perinteiseen arkkitehtoniseen
tyyliin. Valaisin valaisee ylös ja alas sekä
antaa näyttävän efektin edessä olevasta valo-
aukosta. Seinävalaisin soveltuu märkiin tiloihin
sisälle ja ulos. Käyttökohteita mm. muurit,
käytävät ja pilarit. Kupu iskunkestävää
polykarbonaattia.

T y y p p i L m K e l v i n L e v e y s m m K o r k e u s m m S y v y y s m m

EVP-Wall- i-1240/ 830 161 3000K 250 120 130

EVP-Wall- i-1280/ 840 166 3000K 250 120 130

T y y p p i T e h o  W L a m p p u K a n t a L e v e y s  m m K o r k e u s  m m S y v y y s  m m

EVP-Wall- i-13 13 TC-D/ E G24q-1 250 120 130

EVP-Wall- i-18 18 TC-D/ E G24q-2 250 120 130

SISÄVALAISIMET (KIINTEÄT)

PH, KHH, WC, VH

MDF-kattopaneeli Maler 
10x195x2070 tai vastaava 

väri puhdas valkoinen

Kattolista
varjolista
väri valkoinen

valkoinen puu



KESKUSPÖLYNIMURI JA ILMANVAIHTOKONE SEKÄ PUUPORRAS

KESKUSPÖLYNIMURI

ILMANVAIHTOKONE

Puzer Easy

asennetaan siivouskomeroon
imuletku 8m / 10m asunnon mukaan
kahvakäynnisteinen 
kertakäyttöiset pölypussit 
HEPA 12 - suodatin

moottorinteho 1400 W
3H ja 4H asunnossa on 
imurasia lisäksi eteisessä ja 
yläaulassa

imurasia laitteessa

kotimainen avainlipputuote

LVI-suunnitelman mukaan

asennetaan tyy-
likkäästi pyykki 
kaapin yläpuolella 
olevaan kaappitilaan 
katseilta piiloon

Esitteessä olevat visualisointikuvat 
ovat viitteellisiä ja esitteen kuvien 
värit saattavat tulostusteknisistä 
syistä poiketa todellisuudesta.

Tämä esite ei ole myyntiasiakirja

Kun ostat uuden Valiokodin 
ennen materiaalivalintojen 
tilauspäivää, saat samaan 

hintaan valita minkä tahan-
sa tämän kohteen valmiista 

keittiöteemasta ja/tai 
materiaalivaihtoehdoista 

ilman lisäveloitusta

PUUPORRAS (2-KERROKSISET KODIT)

mäntyporras
valkeat reisilankut ja kaidepinnat
askelmat ja käsijohteet petsattua 
mäntyä
värivaihtoehdot tammi ja 
tumman ruskea tai valkoinen
lapsiturvalistat askelmissa

Mahdolliset muutokset erillisen
muutostyöohjeen mukaan.


