Asuntoosakeyhtiö

KIVISALMI

Koti elämän ikimuistoisiin hetkiin.
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VILLA KIVISALMI - VIIDEN TÄHDEN LAATUA OMASSA TALOSSA
Lappeenrannan Kivisalmen viihtyisälle asuinalueelle

taalinen kello-ohjaus, joka sijaitsee näppärästi kodin

Villa Kivisalmen kodeissa on energiatehokas läm-

omaan rauhaan puiston laidalle, valmistuu 13 kodi-

sisällä eteisessä.

möntalteenotolla varustettu nykyaikainen koneelli-

kasta yhteen tasoon rakennettavaa erillistalokotia
- Asunto Oy Lappeenrannan Villa Kivisalmi.

luontevasti. Olohuoneen jatkeena toimii talon levyi-

Tyylikkäät autokatoksilla toisiinsa kytketyt erillispienta-

nen avara puurakenteinen terassi, jossa voit naut-

lokodit ovat suunniteltu pohjaratkaisuiltaan toimiviksi,

tia aurinkoisista kesäpäivistä. Terasseissa on myös

joissa saat kokea oman kodin yksityisyyden. Asumisen

lasitusmahdollisuus, jonka voit tilata vaivattomasti

käytännöllisyyttä lisäävät mm. erilliset pesu- ja ko-

meiltä halutessasi rakennusvaiheessa.

dinhoitotilat sekä asuntokohtaiset lämpimät varastot.
Korkeampi huonekorkeus sekä suuret ikkunat lisäävät
valoa ja tilan tuntua, eikä asumisen viihtyisyyttä täydentävä lattialämmitys vie tilaa kotisi sisustukselta.
Kotimainen Rollock älylukitusjärjestelmä helpottaa
arkea ja tuo turvaa. Voit avata asuntosi ulko-oven
lukituksen koodatulla tagilla tai vaikka älypuhelimesi
mobiilisovelluksella tarvittaessa, milloin ja mistä vain.
Kotisohvalta, työpaikalta tai vaikka matkoilla ollessasi,
jos jonkun yllättäen tarvitsee päästä käymään kotonasi. Kadonneet kulkutunnisteet on mahdollista poistaa
helposti ja nopeasti, etkä tarvitse lukkoseppää lukitusten uudelleen sarjoitukseen ja avainten tekoon.
Arjen vaivattomuutta lisää kotien yhteydessä oleva
oma katoksellinen autopaikka, joka on varustettu
autolämmityspistorasialla. Autopaikan toteutuksessa
on otettu huomioon ratkaisut, jotka eivät vanhene
tulevina vuosina: autolämmityspistorasialla on digi-
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Myös sisä- ja ulkotilat on luotu toimimaan yhdessä

Takkatulen tunnelmasta nauttiville on huomioitu nk.
kevyttakan sijoitusmahdollisuus. Takan voit myös vaivattomasti tilata meiltä rakennusvaiheessa ja nauttia
takkatulen loimusta heti muuttopäivästä alkaen.

nen ilmanvaihto, joka säästää energiaa ja varmistaa
kotisiisi raikkaan sisäilman. Nykyaikainen automatiikka huolehtii, että ilmanvaihdon energiaa säästävä
lämmöntalteenotto toiminto on aina päällä kun sitä
tarvitaan. Lisäksi energiaa säästyy myös vähemmän
vettä kuluttavien hanojen sekä energiatehokkaiden
kodinkoneiden ansiosta.
Asumisen ympäristövaikutukset ovat Suomessa
poikkeuksellisen suuret kylmän ilmaston vuoksi.
Toisaalta suomalaiset ovat hyvin tietoisia näistä
vaikutuksista. Me Rakennustoimisto Valiotalolla

Villa Kivisalmen huolellinen suunnittelu näkyykin

haluamme rakentaa asiakkaillemme kodin, jossa

tyylikkäänä arkkitehtuurina, arjen mukavuutena ja

ympäristölle aiheutuva kuormitus olisi asumisessa

edullisena asumisena.

mahdollisimman pieni ja jossa on viihtyisää asua.

EKOLOGISTA JA EDULLISTA ASUMISTA
PUISTON LAIDALLA

RÄÄTÄLÖI OMA UUSI KOTI
Valittavanasi on erilaisiin elämäntilanteisiin soveltu-

Kodit lämpiävät auringon energiaa hyödyntävällä eko-

via koteja; mukavuutta kahdelle aikuiselle, kasvavan

logisella maalämmöllä, jonka tekniikka saa lisäener-

lapsiperheen tarpeisiin tai oma tilava persoonallinen

giaansa myös yhtiön omasta aurinkosähkölaitoksesta

sinkkukoti.

– mikä parasta, aurinkosähkö on täysin ilmaista.
Energiatehokkailla ratkaisuilla varustetussa ainutlaatuisessa Villa Kivisalmessa asut edullisesti

Kodin viihtyisyys syntyy sen toimivuudesta ja
omien toiveiden huomioimisesta.

ja ekologisesti.
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Ostajana sinulla on laadukkaan perustason lisäksi
mahdollista vaikuttaa uuden kodin yksilölliseen

Villa Kivisalmen
Kodin Valiot:
•

toimivat ja avarat
tilaratkaisut

•

erilliset pesu- ja
kodinhoitotilat

näyttämään juuri siltä omalta kodilta.

•

oma sauna

TYYLIKKÄITÄ VALINTOJA

•

laadukkaat pintamateriaalit ja
varusteet

•

miellyttävä lattialämmitys

•

lämmin oma
varastotila

•

oma autokatospaikka 		
asunnon yhteydessä

•

oma piha ja avara
terassi

•

ekologinen ja
edullinen asua

•

lapsiystävällinen

•

hyvä sijainti

toteutukseen ja varusteluun omien mieltymysten
mukaisesti. Voit esimerkiksi muuttaa 65 m2 asunnon
kolmiosta tilavaksi kaksioksi hulppealla olohuoneella.
Yhteispelillä kanssamme asiat sujuvat ja saat kotisi

Kotien materiaalit ovat laadukkaita ja tyylikkäitä.
Lattiat ovat tammiparkettia ja laattaa, sisäkatot ovat
valkeaa sisustuspaneelia, saunojen puuverhoukset
ovat haapaa ja kiukaat ovat moderneja pilarikiukaita.
Keittiöt ovat varustettu kahdella kylmälaitteella.
Ruoan valmistusta jouduttaa induktioliesi ja kalusteasenteinen kiertoilmauuni sekä grillitoiminnolla varustettu mikroaaltouuni. Keittiön kodinkoneet ovat
tyylikkäitä muotoiluiltaan ja väriltään RST-pintaiset.
Ajattomat ja trendikkäät sävyvalinnat luovat erinomaiset puitteet persoonallisiin sisustuksiin ja kaikki
nämä ilahduttavat niin asukkaita kuin vieraitakin.

Toteuta unelmasi ja asu omassa pientalokodissa Villa kivisalmessa, jossa
toteutuu oma rauha ja taloyhtiön
tuoma helppous.
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SIJAINTI

5.

Saimaan ympäröimä luonnonkaunis Kivisalmen
asuinalue vaihtelevine maastoineen yhdistettynä
tontin rauhalliseen sijaintiin puiston vieressä päättyvän

3.

tien päässä tekevät Villa Kivisalmen kodeista ja
pihapiiristä viihtyisän että rauhallisen paikan asua.
Lähellä ovat niin koulu, päiväkoti kuin monipuoliset
ulkoilumaastot. Myös kaupungin keskustaan on
erinomaiset kulkuyhteydet bussilla, omalla autolla tai
pyöräteitse, eikä matkaa ole kuin noin 6 kilometriä.

Palvelut vain
kivenheiton päässä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.
1.

Koulu........................................... 2,0 km
Päiväkoti.....................................2,6 km
Kauppa........................................1,4 km

2. 4.

Apteekki......................................2,6 km
Lähin bussipysäkki............... 0,25 km
Voisalmen uimaranta.............2,3 km

Asunto Oy Villa Kivisalmi
© Lappeenrannan kaupunki

4

Asunto Oy Villa Kivisalmi - sijainti

Asunto Oy Villa Kivisalmi - asemapiirros
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Asunto Oy Villa Kivisalmi - havainnekuvat

HUONEISTOT

A1

4H+K+S+KHH 90,0m2

A2

4H+K+S+KHH 90,0m2

A1......... 4H+K+S+KHH..................90m2
A2......... 4H+K+S+KHH..................90m2
A3......... 4H+K+S+KHH..................90m2
B4......... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
B5......... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
B6......... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
C7.......... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
C8......... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
C9......... 3H+K+S+KHH+VH..........65m2
C10....... 3H+K+S+KHH+VH..........65m2
D11....... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
D12....... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2
D13....... 3H+K+S+KHH+VH..........74m2

Asunto Oy Villa Kivisalmi - huoneistot
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A3

4H+K+S+KHH 90,0m2

8

B4

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

Asunto Oy Villa Kivisalmi - huoneistot

B5

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

B6

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

C7

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

Asunto Oy Villa Kivisalmi - huoneistot

C8

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2
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C9

3H+K+S+KHH+VH 65,0m2

10

C10
3H+K+S+KHH+VH 65,0m2

Asunto Oy Villa Kivisalmi - huoneistot

D11

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

D12
3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

D13

3H+K+S+KHH+VH 74,0m2

Asunto Oy Villa Kivisalmi - huoneistot
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RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien
mukaan teräsbetonianturoiden varaan.
Perusmuurit ovat teräsbetonia ja/tai slammattua
kevytsoraharkkoa. Huoneistojen väliset seinät ovat
betonirakenteisia (paksuus 200 mm).
Puurunkoiset ulkoseinät ovat sisäpuolelta verhottu

YLEISTÄ

kipsilevyllä ja ulkopuolelta ulkoverhouspaneelilla.

Lappeenrannan Kivisalmen viihtyisälle asuin-

Rakennusten yläpohjien kantavana rakenteena

alueelle rakennetaan upea erillistalo yhtiö kau-

ovat tehdasvalmisteiset puuristikot. Kattomuoto

pungin vuokratontille. Vapaarahoitteiseen asunto-

on harjakatto, jonka vesikatteena on tiilikate.

yhtiöön tulee yhteensä 13 asuinhuoneistoa.

Huoneiden väliseinät ovat kipsilevyväliseiniä.

Jokaiseen asuntoon kuuluu oma tilava puolilämmin varasto sekä asunnon katetun sisäänkäynnin

IKKUNAT JA OVET

yhteydessä oma autopaikka. Asunnoissa on tilava

Ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini-

puurakenteinen ja katettu terassi, joka on myös

ikkunoita, olohuoneiden ja keittiö/ruokailutilan

mahdollista lasittaa terassilasituksella. Lisäksi

ikkunat ovat kiinteitä. Terassien sekä patioiden ovet

asunnoissa on tilavaraus lisähintaan asennet-

ovat yksilehtisiä ulosaukeavia ikkunaovia, joiden

tavalle kevyttakalle ja savuhormille.

ulkopuite ja karmin uloin pinta ovat alumiinia.

Piha-alueelle tulee yhteensä 9 autopaikkaa, joista

Asuntojen ulko-ovet ovat puurakenteisia ikkunallisia

yhtiön hallintaa jää 1 liikuntaesteisille varattu auto-

lämpöovia. Asuntojen ulko-ovet varustetaan

paikka sekä 1 vierasautopaikka. Loput autopaikat

Rollock lukitusjärjestelmällä. Asuntojen sisäovet

ovat omia lämmitystolpallisia osakkeitaan. Talous-

ovat huullettuja valkoisia laakaovia. Löyly- ja

rakennuksessa sijaitsevat yhtiön talovarasto- sekä

suihkuhuoneissa on kokolasinen turvalasiovi.

tekniset tilat, jätekatos ja ulkoiluvälinevarasto.
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KALUSTEET JA VARUSTEET

ovat väriltään RST, saarekkeellisessa keittiössä on

TALOTEKNIIKKA

Kaikkien kiintokalusteiden ovet ovat laadukkaita

nk. design-liesikupu. Kodinhoitotilassa on tilavaraus

Yhtiöllä on oma energiaa säästävä aurinko-

tehdasvalmisteisia maalattuja MDF-ovia. Eteisen

pyykinpesukoneelle sekä kuivausrummulle ja löyly-

sähkö- sekä maalämpölaitos.

naulakkokomeroissa on liukuovet. Keittiöissä pesu-

huoneissa on sähkökiuas.

Huoneistoissa on oma lämminvesivaraaja

altaat ovat komposiittia ja kodinhoitotiloissa

käyttövedelle.

ruostumatonta terästä upotettuina laminaatti-

SEINÄPINNOITTEET

Yhtiö liitetään vesi-, viemäri- ja sähköverkkoon.

pintaisiin työtasoihin. Keittiöissä on jätteiden

Huoneiden seinät maalataan valkeaan sävyyn. Keit-

LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien

lajittelua helpottava jätevaunukaappi.

tiöissä sekä kodinhoitotiloissa ylä- ja alakaappien

mukaan. Huoneistoissa on koneellinen lämmön-

Kodinhoitotiloissa on pesualtaan yhteydessä allas-

välitila verhoillaan laminaatilla. Suihku- ja erillisten

talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto

kaappi sekä valaisinpeili tai peilikaappi valaisimella,

wc-tilojen seinät laatoitetaan kokonaan keraamisin

liesikupu ohjauksella. Sähkön sekä veden mittaus

suunnitelmien mukaan. Lisäksi kodinhoitotiloissa on

laatoin. Löylyhuoneiden seinät verhoillaan haapa-

on huoneistokohtainen. Asunnon kaikissa tiloissa on

suunnitelmien mukaisesti silityslautakaappi.

paneelilla.

vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnot varustetaan

Erillisten wc-tilojen kalustuksena on valumarmorialtaan yhteydessä allaskaappi, laatikosto, valaisinpeili sekä seinäkaappi. Kalusteovien saranat sekä
laatikostot ovat vaimennetut. Asuinhuoneiden
ikkunat varustetaan verhotangoin. Saunojen lauteet
ja selkänojat ovat lämpökäsiteltyä haapaa.

LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on erillinen keraaminen induktiokeittotaso ja erillinen kiertoilmauuni kalusteeseen upotettuna, astianpesukone, seinäkaappiin upotettava
mikroaaltouuni sekä erilliset jääkaappi ja pakastinkaappi kylmälaitteet. Kodinkoneet sekä liesikuvut

verkkokäyttöisillä palovaroittimilla

KATTOPINNOITTEET
Saunojen katot verhoillaan haapapaneelilla. Asun-

ULKOALUEET

noissa muut kattopinnat verhoillaan valkoisella

Paikoitusalueet ja pihapolut ovat murskepintaisia.

mdf-paneelilla. Suihku- ja kodinhoitotiloissa

Lasten leikkipaikalla on hiekkalaatikko, keinu sekä

mdf-paneeli on kosteudenkestävää.

penkit ja pöytä. Pihalle pystytetään lipputanko
sekä tomutusteline. Viheralueet nurmetetaan ja

LATTIAPINNOITTEET

istutukset tehdään erillisen istutussuunnitelman

Olohuoneen, makuuhuoneiden, keittiön ja vaate-

mukaisesti. Rakennusten sokkelien vierustat

huoneen lattiat päällystetään tammilautaparketilla.

päällystetään sepelillä.

Eteisten, wc-, löylyhuone-, suihku- ja kodinhoitotilojen lattiat laatoitetaan keraamisin laatoin.

Asunto Oy Villa Kivisalmi - rakennustapaselostus

Rakennuttaja varaa oikeuden muutostöihin, jotka eivät alenna
laatutasoa. Tiedot perustuvat 25.8.2020 tilanteeseen.

13

PINTAMATERIAALIT
& VARUSTELU

Tästä esitteestä löydät Asunto Oy
Villa Kivisalmen erillistalon
koteihin huolella valitut laadukkaat
materiaalivaihtoehdot.
Kodin viihtyisyys syntyy sen
toimivuudesta sekä omien
toiveiden huomioimisesta.
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Yleellisen perustason lisäksi sinulla on
myös mahdollisuus vaikuttaa kotisi
yksilölliseen toteutukseen ja varusteluun
omien mieltymystesi mukaisesti.
Yhteistyökumppanimme sisustussuunnittelija auttaa sinua halutessasi
materiaalivalinnoissa ja luomaan
yhdessä unelmiesi kodin.

Lattia

Seinät

SAUNA, SUIHKU, WC/KHH, WC

ETEINEN

Laattapiste • 10x10 • LPC Alpstone/Neutro tai vastaavat

- Laattapiste
- 30x60
- LPC Alpstone tai vastaava

- suihkutila ja erilliset wc:t laatoitetaan
- muut tilat maalataan, myös khh

SEINÄLAATAT
Laattapiste • 25x40 • LPC Alpstone tai vastaava

01 valkoinen

Ash

Vulcano

Grey

Kiiltävä valkoinen

Himmeä valkoinen

Anthracite

Moon

Vulcano

Ice White

Ash

PARKETTI
Karelia • tammilautaparketti • 3-sauvainen

Mattavalkolakattu,
Vanilla, Matt

Luonnonvärinen,
lakattu, Natural

Asunto Oy Villa Kivisalmi - pintamateriaalit & varustelu
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Keittiö

OVET
- puusyykuvioitu melamiiniovi
ABS-reunalistalla tai maalattu sileä mdf-ovi
- ovissa ja laatikostoissa vaimennukset

TYÖTASOT
- laminaatti
- suora reuna

Valkaistu tammi
70

Tammikuvio 77

Antrasiitti 06

Harmaa ruskea
76

Vaaleanharmaa
R228

Tammi
F149

Valkoinen
10

Vaalea harmaa
28

Hiekka
17

Cappuccino
12

Ruskeanharmaa
hiekkakuvio R411

Patinoitu pronssi
R715

VÄLITILA

Musta kvartsikuvio
F269

VETIMET

- välitilalevy 4 mm

Valkoinen satiini
HYR155

16

Valkoinen kiiltävä
HY002A

Harjattu alumiini
M01371

Vedin 81
Alumiinin harmaa

Asunto Oy Villa Kivisalmi - pintamateriaalit & varustelu

Vedin 95
RST

Vedin 39
Alumiinin harmaa

OVET (LUMME)
- maalattu mdf sileä
- ovissa vaimennukset

WC/Kodinhoitohuone ja WC
VÄLITILA / KODINHOITOHUONEISSA
- Välitilalevy 4 mm

Valkoinen
LE11

Harmaa
LE58

Musta
LE99

Valkoinen satiini
HYR155

TYÖTASOT

Harjattu alumiini
M01371

VETIMET

- laminaatti

Vaaleanharmaa
R228

Valkoinen kiiltävä
HY002A

Tammi
F149

Musta kvartsikuvio
F269

Ruskeanharmaa
hiekkakuvio R411

Patinoitu pronssi
R715

Vedin 81
Alumiinin harmaa

Asunto Oy Villa Kivisalmi - pintamateriaalit & varustelu

Vedin 95
RST

Vedin 39
Alumiinin harmaa
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Makuuhuone,
eteinen, vaatehuone,
pukeutumistila
VETIMET

OVET (KOSKETUS)
- Maalattu mdf, sileä
- Ovissa vaimennukset

Vedin 81
Alumiinin
harmaa

Vedin 95

Valkoinen
10

Vaalea harmaa
28

Hiekka
17

Cappuccino
12

RST

Vedin 39
Alumiinin
harmaa
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ALLAS JA HANA

KALUSTEUUNI

FRANKE SIRIUS SID,
MUSTA TAI VASTAAVA
KOMPOSIITTIALLAS

UPO O6307S
(TAI VASTAAVA)

- työtasoon upotettava

ORAS SAFIRA
(TAI VASTAAVA)

Keittiö - varusteet

- kalusteeseen upotettava
- energialuokka: A
- uunitoiminnot: kiertoilma,
ylä- ja alalämpö, erillinen
alalämpö, kiertoilmagrilli
- väri: RST tai valkea

- kaareva juoksuputki

MIKROAALTOUUNI

ASTIANPESUKONE

UPO MI50DS TAI
VASTAAVA

UPO D6523T TAI
VASTAAVA

- kalusteeseen
upotettava

- energialuokka A++

- teho 700 W

- 6 pesuohjelmaa

- grilli 1000 W

- väri: RST tai valkea

- Aqua stop

- elektroninen ohjaus
- väri: RST tai valkea

JÄÄKAAPPI
UPO R6601S TAI VASTAAVA
- energialuokka A+
- automaattinen sulatus
- vihanneslaatikko ja
Fresh zone -laatikko
- LED-valo
- väri: RST tai valkea

KEITTOTASO
UPO HI6414F
TAI VASTAAVA
- tasoon upotettava
- induktio
- neljä HighSpeed
keittoaluetta
- ajastin
- kosketusvalitsimet
- viistohiottu reuna

SAAREKELIESIKUPU /
LIESIKUPU

PAKASTINKAAPPI
UPO FN6601S TAI
VASTAAVA
- energialuokka A+
- LED-valo
- No frost sulatusautomatiikka
- väri: RST tai valkea

JÄÄKAAPPIPAKASTIN
UPO NRF5602S TAI VASTAAVA

- ulosvedettävällä lasilla
tai saareke liesikupu

- energialuokka A+

- konepestävä
rasvasuodatin

- 3 pakastinlaatikkoa

- väri: RST tai valkea

- väri: RST tai valkea

- 4 lasihyllyä
- Minimal frost

Asunto Oy Villa Kivisalmi - pintamateriaalit & varustelu
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Sauna

varusteet

SAUNAN
PUUVERHOUKSET
- haapa tai lämpökäsitelty haapa (ei suojakäsitelty)

SAUNAN
LASIOVI
- turvalasi
- värit: savunharmaa, 		
pronssi ja
kirkas

KIUAS
HARVIA CILINDRO
PLUS SPOT TAI
VASTAAVA
- 6,8kW
- etäohjattava

KARMI
- kuultokäsitelty
mänty
- väri: lämpökäsitelty haapa

SEINÄVALAISIN
RAITA
- saunavalaisin tai 		
vastaava
- sävy: koivu tai 		
lämpökäsitelty 		
koivu
- asennetaan
lauteiden alle
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KODINHOITOHUONEEN
PESUALLAS
FRANKE ROTONDO RAX 660
TAI VASTAAVA

WC/kodinhoitohuone/suihku
Varusteet

- Ø 430 mm RST
- työpöytätasoon upotettu

WC ISTUIN
KODINHOITOHUONEEN
PESUALLASHANA
ORAS SAFIRA 1014 TAI VASTAAVA
- pesukoneventtiili
- bide-suihku wc:n yhteydessä

WC-PAPERITELINE

IDO GLOW TAI VASTAAVA
- iso ja pieni huuhtelu
- pehmeä kansi
- istuinkorkeus 42 cm
- moderni, huuhtelukaulukseton malli
- Easy Clean -pinnoite
- väri: valkoinen

WC:N PESUALLAS
- valumarmoriallas

BESLAGSBODEN B1098 TAI VASTAAVA

- valkoinen

- harjattu teräs

- erillisten kalustepiirustusten mukaan

SUIHKU

WC:N PESUALLASHANA

ORAS OPTIMA 7149
SUIHKUSEKOITTAJA

ORAS SAFIRA 1008

SUIHKUN VÄLIOVI
- turvalasi

PYYHEKOUKUSTO

- väri: satin

BESLAGSBODEN B1107
TAI VASTAAVA

- karmi maalattu valkoinen

- painikelukitus

- harjattu teräs

Asunto Oy Villa Kivisalmi - pintamateriaalit & varustelu
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Muu varustelu

VAATEHUONE

VALAISIMET

- viisi hyllyä, hattuhylly ja vaatetanko
- valkoiset säätölistat, kannakkeet sekä hyllylevyt

KEITTIÖ TYÖPISTEVALAISIN
ENSTO AL122L TAI VASTAAVA

- hyllylevyjen materiaalina melamiinipintainen lastulevy

- LED-valaisin
- valaisimessa pistorasiat

ETEISEN LIUKUOVET
- mdf-levy sekä yksi kirkas peiliovi
- ovien kehysvärit harmaa tai valkoinen

VÄLIOVET JA
PAINIKKEET
SILEÄ LAAKAOVI

PH, KHH, WC
ENSTO ALDS TAI VASTAAVA
- LED-valaisin
- uppoasennus
- väri: valkoinen

- väri: valkoinen
- karmi: valkoinen puu

OVEN PAINIKE
- väri: valkoinen

ULKOVALAISIN
EV-PRO WALL-I TAI VASTAAVA
- LED-valaisin
- väri: valkoinen

WC VÄÄNTÖNUPPI
- peitekilvet valkoiset
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LISTAT JA PANEELIT
JALKALISTA

KATTOLISTA

- väri: valkoinen

- varjolista
- väri: valkoinen

KATTOVERHOUS
OH, K, ET, MH, VH, AULA
- MDF-kattopaneeli Maler
- 10x195x2070 tai vastaava
- WC/KHH + Suihku kosteudenkestävä
Spa-malli 10x120x2070
- väri: puhdas valkoinen

VERHOTANKO
KIRSCH VERHOTANKO TAI VASTAAVA
- väri: teräs tai musta
- tangot asennetaan n. 10 cm ikkunan yläpuolelle

ROLLOCK
ÄLYLUKITUSJÄRJESTELMÄ
ASUNNON PÄÄOVI
- Kotimainen
- Toimii koodatulla tagilla sekä
älypuhelinsovelluksella

Asunto Oy Villa Kivisalmi - pintamateriaalit & varustelu
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RAKENNUSTOIMISTO VALIOTALO OY
Mika Rossi I mika.rossi@valiotalo.fi
Puh. 050 307 3347
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RAKENTAJA/
RAKENNUTTAJA/MYYNTI
Mika Rossi
Puh. 050 307 3347
mika.rossi@valiotalo.fi
www.valiotalo.fi

ESITTELY/MYYNTI
Aitoasunnot / Palhomaa Oy
Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta
Puh. 05 453 4700
Lappeenranta@aitoasunnot.fi
www.aitoasunnot.fi

ESITTELY/MYYNTI
OP Koti Etelä-Karjala Oy LKV
Kirkkokatu 9,
53100 Lappeenranta
Puh. 010 258 5160
www.op-koti.fi

RS-PANKKI
Osuuspankki

