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Asunto Oy Mikkelin Kotitähti valmistuu Nuijamiehen arvostettuun kaupunginosaan, vain noin puolen kilometrin matkan päähän Mikkelin ydinkeskustaa ja 

maineikkaasta torista. Kotitähteen rakennettavat 36 asuinhuoneistoa tarjoaa toimivia ja näppäriä citykoteja omaan sekä sijoituskäyttöön. 

YKSILÖLLINEN ILME KODILLESI

Kodin viihtyisyys syntyy sen toimivuudesta ja 

omien toiveiden huomioimisesta. Sinulla on 

mahdollisuus vaikuttaa uuden kotisi yksilölliseen 

ilmeeseen ja varusteluun omien mieltymysten 

mukaan, kun olet ajoissa mukana. Pääset valitse-

maan useista vaihtoehdoista mieleisesi kiinto- 

kalusteiden ovet ja työtasot, lattia lattialaminaatit, 

seinä- ja lattialaatat sekä laatoitetun tehosteseinä 

värin - luonnollisesti ilman lisäkustannusta.

Yhteispelillä kanssamme asiat  

sujuvat ja saat kotisi näyttämän juuri  

siltä omalta kodilta. 

Arvioitu valmistuminen kevät 2022.

UUDISKOHDE - LOISTAVA SIJOITUS

Asuntosijoittaminen uudiskohteeseen on huole-

tonta ja turvallista. Nyt sinulla on mahdollisuus 

hankkia viihtyisä, omalle tontille rakennettava 

keskustakoti aivan palveluiden keskiöstä. 

Keskustan pieni kaupunkiasunto on aina loistava 

sijoitus ja Kotitähden keskeinen sijainti turvaa 

asuntosi arvon säilymisen myös tulevaisuudessa. 

Nyt pääset alkuun pienellä pääomalla – maksat 

vain asunnon myyntihinnan, olemme neuvotel-

leet valmiiksi yhtiölainan, johon et tarvitse muita 

vakuuksia. Jos vuokraat asunnon, saat vähennet-

tyä vuokratuloista kulut, kuten hoitovastikkeet ja 

uudiskohteessa myös rahoitusvastikkeet.

Ota meihin yhteyttä ja varaa Kotitähdestä oma ja 

uusi koti tai sijoitusasunto alkaen yksiöt 34.920€ 

ja kaksiot 53.880€ ilman remonttihuolia.

Asunto Oy Mikkelin Kotitähti – kaupunkiasujan järkiratkaisu

KOTITÄHTI – KOHTUUHINTAISIA PIENIÄ KESKUSTAKOTEJA 

TEHOKKAITA NELIÖITÄ  

Oivaltavien pohjaratkaisujen ansiosta saat kodin 

jokaisen neliön tehokkaaseen hyötykäyttöön. 

Valittavanasi on 20,0 – 27,0 m2 yksiöitä sekä  

37,0 – 44,5 m2 kaksioita.

Asunnot ovat tyylikkäästi varustellut. Keittiötilois-

sa on mm. erillinen kalusteuuni, induktioliesitaso, 

astianpesukone sekä jääpakastinkaappi. Pesu-

huoneissa on mukavuuslattialämmitys ja varaus 

pyykinpesukoneelle sekä kuivausrummulle.

Huoneistokohtainen lämmön talteenotolla varus-

tettu ilmanvaihto suodattaa ulkoilmasta epäpuh-

tauksia ja pitää sisäilman laadukkaana.

Kaikissa asunnoissa on parveke; yksiöissä  

ranskalaiset parvekkeet ja kaksioissa lasitetut 

parvekkeet.  
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3Asunto Oy Mikkelin Kotitähti sijaitsee kaikkien palveluiden äärellä

ERINOMAINEN SIJAINTI –  
KAIKKI KÄVELYETÄISYYDELLÄ

Asuessasi Kotitähdessä arki sujuu ja kattavat 

keskustan palvelut ovat helposti saavutettavissa 

muutaman minuutin kävelymatkan 

etäisyydellä. Läheisyydestä löytyy myös hyvät 

harrastemahdollisuudet, liikuntapaikat ja mm. 

ammattikorkeakoulun kampus.

1.  Kauppakeskus Setri ...................... 300m

2. Ammattikorkeakoulu ...................900m

3. Kuntosali ............................................ 170m

3. Matkahuolto/rautatieasema ..... 650m

PALVELUT VAIN  
KIVENHEITON PÄÄSSÄ

Asunto Oy Kotitähti 

Osoite: Tuulikinkatu 2,  

50100 Mikkeli

© OpenStreetMapin tekijät
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Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen
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HYVÄT YHTEIS- JA SÄILYTYSTILAT

Taloyhtiössä on oma kerho- ja saunatila, josta pääsee 

kätevästi ulkoterassille vilvoittelemaan. 

Polkupyörille on oma lämmin varastotila talon si-

säänkäynnin vieressä, josta on kulkuyhteys suoraan 

porrashuoneeseen ja hissille. Kellarikerroksessa on 

erillinen kuivaushuone sekä jokaiselle asunnolle oma 

huoneistokohtainen lämmin irtainvarastotila.

ULKOALUEET
Paikoitus- ja liikennealueet ovat asfalttipintaisia. 

Sisäänkäynti- ja tuuletustelineen alue päällystetään 

betonilaatoin. Oleskelualue on murskepintainen. 

Viihtyisyyttä lisäävät viheralueet, jotka nurmetetaan ja 

istutukset tehdään erillisen istutussuunnitelman mukai-

sesti. Oleskelu / leikkialueella on lipputanko sekä pöytä 

ja penkit. 
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HUONEISTOT

1. KERROS
as. 1 ..... 2H+KT ....................37,0m2

as.2 ...... 2H+KT +VH(S) .....44,5m2

as. 3 ..... H+KT+ALK ...........27,0m2

as.4 ...... H+KT ......................20,0m2

as. 5 ..... H+KT ......................25,5m2

as. 6..... H+KT ......................20,0m2

as. 7 ..... H+KT ......................20,0m2

as. 8..... H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 9..... 2H+KT +VH(S) .....42,5m2

2. KERROS
as. 10 .. 2H+KT ....................37,0m2

as. 11 ... 2H+KT +VH(S) .....44,5m2

as. 12 ... H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 13 ... H+KT ......................20,0m2

as. 14... H+KT ......................25,5m2

as. 15 ... H+KT ......................20,0m2

as. 16 .. H+KT ......................20,0m2

as. 17 ... H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 18... 2H+KT +VH(S) .....42,5m2

3. KERROS
as. 19 .. 2H+KT ....................37,0m2

as. 20 .. 2H+KT +VH(S) .....44,5m2

as. 21 ... H+KT+ALK ...........27,0m2

as.22 ... H+KT ......................20,0m2

as.23 .... H+KT ......................25,5m2

as.24 ... H+KT ......................20,0m2

as.25 ... H+KT ......................20,0m2

as.26 ... H+KT+ALK ...........27,0m2

as.27 .... 2H+KT +VH(S) .....42,5m2

4. KERROS
as.28 ... 2H+KT ....................37,0m2

as.29 ... 2H+KT +VH(S) .....44,5m2

as. 30 .. H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 31 ... H+KT ......................20,0m2

as. 32... H+KT ......................25,5m2

as. 33 ... H+KT ......................20,0m2

as. 34 .. H+KT ......................20,0m2

as. 35... H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 36 .. 2H+KT +VH(S) .....42,5m2
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4. KERROS
as.28 ... 2H+KT ....................37,0m2

as.29 ... 2H+KT +VH(S) .....44,5m2

as. 30 .. H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 31 ... H+KT ......................20,0m2

as. 32... H+KT ......................25,5m2

as. 33 ... H+KT ......................20,0m2

as. 34 .. H+KT ......................20,0m2

as. 35... H+KT+ALK ...........27,0m2

as. 36 .. 2H+KT +VH(S) .....42,5m2

H+KT 20,0m2

as. 4, 13, 22, 31

H+KT 20,0m2

as. 6, 15, 24, 33, 7,  

16, 25, 34

20m2 20m2 27m2
H+KT+ALK 27,0m2

as. 3, 12, 21, 30
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2H+KT 37,0m2 

as. 1, 10, 19, 28

H+KT+ALK 27,0m2

as. 8, 17, 26, 35

H+KT 25,5m 2

as. 5, 14, 23, 32

25,5m2 27m2 37m2

8



9Asunto Oy Villa Kivisalmen ovet avataan xxxxx. xxxxxxxxxxxx. 

2H+KT +VH(S) 42,5m2

as. 9, 18, 27, 36

2H+KT +VH(S) 44,5m2

as. 2, 11, 20, 29

44,5m242,5m2

Asunto Oy Mikkelin Kotitähti - huoneistot

Näissä  
asunnoissa 

VH:n muutos  
saunaksi  
lisätyönä

9
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RAKENNUSTAPA-
SELOSTUS

YLEISTÄ

Mikkelin arvostettuun Nuijamiehen 

kaupunginosaan, keskustan palveluiden 

äärelle, rakennetaan viisikerroksinen 

kerrostalo.

Vapaarahoitteiseen asuntoyhtiöön tulee 

yhteensä 36 asuntoa, 11 autopihapaikkaa 

sekä yhtiön hallintaa yksi ensisijaisesti 

liikuntaesteisille varattu autopihapaikka.

Taloyhtiön kellarikerroksesta löytyy jokaiselle 

asunnolle kuuluva lämmin irtainvarasto, 

yhteinen ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone, 

taloyhtiön yhteinen saunatila sekä 

kerhohuone ja tekniset tilat.

Osoite: Tuulikinkatu 2, 50100 Mikkeli

RAKENTEET JA JULKISIVUT

Rakennukset perustetaan rakennesuunnitel-

mien mukaan. Asuinrakennuksen kantava pys-

tyrunko tehdään betonielementeistä ja ala-, 

väli- sekä yläpohjat ovat paikallavalettua te-

räsbetonia. Ulkoseinät ovat po. valkobetonisia 

ja tiililaattapintaisia sandwichbetonielement-

tejä. Vesikattorakenteena on puurakenteinen 

harjakatto ja vesikatteena bitumikermikate. 

Huoneistojen kevyet väliseinät ovat kipsile-

vyväliseiniä. Portaat ovat betonirakenteiset 

ja askelmat ovat mosaiikkibetonia. Portaiden 

kaiteet ja käsijohteet ovat maalattua terästä.  

PARVEKKEET

Parvekkeiden parvekelaatat ovat teräsbeto-

nia. Parvekkeiden kaiteet ovat alumiinirun-

koisia lasitettuja kaiteita julkisivupiirustusten 

mukaan varustettuna avattavin parvekelasi-

tuksin. Parvekkeilla on pistorasia ja valaisin 

sekä sisäpuolinen vedenpoistojärjestelmä. 

Parvekkeiden lattioihin tulee parvekematto. 

Yksiöissä on ns. rankalainen parveke. 

IKKUNAT JA OVET

Ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini- 

ikkunoita ja parvekkeiden ovet ovat yksileh-

tisiä ikkunaovia, joiden ulkopuiteen ja karmin 

uloin pinta ovat alumiinia. Ikkunoissa ja par-

vekeovissa on sälekaihtimet vakiona. Asunto-

jen huoneisto-ovet ovat vaatimusten mu-

kaisia tehdasmaalattuja puuovia. Asuntojen 

sisäovet ovat huullettuja valkoisia laakaovia. 

Talon sisäänkäynnin-, ulkoiluvälinevaraston  

ja kerhohuoneenulko-ovet ovat alumiini- 

runkoisia lämpökatkoprofiilisia lasiovia. 

KALUSTEET JA VARUSTEET

Keittiö ja eteistilojen kiintokalusteiden ovet 

ovat tehdasvalmisteisia maalattuja MDF-ovia. 

Keittiössä on jätteiden lajittelua helpottava 

jätevaunukaappi ja varaus mikroaaltouunille. 

Keittiön pesualtaat ovat komposiittia upo-

tettuna laminaattipintaisiin työtasoihin. PH/

WC-tilojen valumarmorialtaan yhteydessä on 

allas- ja peilikaappi, suihkuissa on kääntyvä 

kirkas lasinen suihkuseinä. Asuinhuoneiden 

ikkunat varustetaan verhotangoin. 

LAITTEET JA KONEET

Keittiöissä on induktioliesitaso ja erillinen 

kalusteeseen upotettu kiertoilmauuni, jää-

kaappi-/pakastinkaappi, astianpesukone sekä 

tyylikäs ulosvedettävä säädinkupu. Kodinko-
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neiden väri on valkea.  

PH/WC:ssä on tilavaraus pyykinpesukoneelle  

ja kuivausrummulle.

SEINÄPINNOITTEET

Huoneiden seinät maalataan valkeaan sävyyn.  

Keittiöissä ylä- ja alakaappien väliseen tilaan  

tulee välitilalaminaatti. PH/WC-tilojen seinät  

laatoitetaan keraamisin laatoin. Taloyhtiön löyly- 

huoneen seinät verhoillaan kuusipaneelilla ja  

wc-tilan seinät maalataan.

KATTOPINNOITTEET

Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitetut,  

levyrakenteiset kattopinnat ja kotelot tasoitetaan 

sekä maalataan. PH/WC-tilojen katot verhoillaan 

suojakäsitellyllä luonnonsävyisellä kuusipaneelilla. 

Talo-yhtiön löylyhuoneen kattopinnat verhoillaan 

kuusipaneelilla.

LATTIAPINNOITTEET

WC/PH:n lattiat laatoitetaan keraamisin laatoin. 

Asuntojen muissa tiloissa on laminaattilattiat. 

Taloyhtiön porras-, kuivaus-, siivous-, wc-, kerhoti-

la- ja pukuhuoneen lattiapinnat päällystetään muo-

vimatolla. Talo-yhtiön sauna ja suihkutilan lattiat 

laatoitetaan, asuinrakennuksessa muiden yhteisten 

tilojen lattiapinnat maalataan.  

 

TALOTEKNIIKKA

Yhtiö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä 

sähkö- ja kaukolämpöverkostoon. Jokaisessa 

huoneistoissa on koneellinen lämmöntalteenotolla 

varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. Sähkön sekä 

lämpimän- ja kylmän veden mittaus on huoneisto-

kohtainen. Asuntojen wc/ph:t varustetaan kattoon 

upotetuilla led-valoilla. Asunnoissa on verkkokäyt-

töiset akkuvarmennetut palovaroittimet. Asuntojen 

ja ulko-oven välillä on ovipuhelinyhteys. Osakkeina 

myytävät autopihapaikat varustetaan lämmitys- 

pistorasioilla. 

Yhtiö antennijärjestelmä liitetään kaapelitelevisio-

verkkoon. Jokaisessa huoneistossa on laajakaistainen 

tietoliikennekaapelointi ja mahdollisuus liittyä tieto-

liikenneverkkoon, liittymisen kustannuksista vastaa 

jokainen osakas itse. 

LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien 

mukaan.

ULKOALUEET

Paikoitus- ja liikennealueet ovat asfalttipintaisia. 

Sisäänkäynnin ja tuuletustelineen alue päällystetään 

betonilaatoin ja oleskelualue on murske- 

pintainen asemapiirustuksen osoittamassa 

laajuudessa. Rakennuksen sokkelien vierustalla 

on sepeli muilla osin kuin asfaltti reunoissa. 

Rinne/parveke alustojen kohdilla jotka tehdään 

kiviheitokkeella. Viheralueet nurmetetaan ja  

istutukset tehdään erillisen istutussuunnitel-

man mukaisesti. Oleskelu / leikkialueella on 

lipputanko sekä pöytä ja penkit asema- 

piirustuksen mukaisesti. Kiinteistö  

varustetaan syväkeräysjäteastioin.

MUUTA

Asukas voi valita pintamateriaalit, joko asunnon 

hintaan sisältyvistä vaihtoehdoista tai tilata 

haluamansa lisä-/muutostyöt erillisen muutos-

työohjeen mukaisesti.

HUOM!

Tämä esite on laadittu ennakkomarkki- 

nointivaiheessa. Esitteen kuvat ovat viitteellisiä. 

Myyjä varaa oikeuden muuttaa esitteessä 

annettuja tietoja, jotka eivät alenna laatutasoa.  

Tiedot perustuvat 22.01.2021 tilanteeseen.
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Tästä esitteestä löydät Asunto Oy  

Kotitähteen huolella valitut  

laadukkaat materiaalivaihtoehdot.

PINTAMATERIAALIT  
& VARUSTELU

Yleellisen perustason lisäksi sinulla on 

myös mahdollisuus vaikuttaa kotisi 

yksilölliseen toteutukseen ja varusteluun 

omien mieltymystesi mukaisesti.

Kodin viihtyisyys syntyy sen toimivuudesta sekä omien  

toiveiden huomioimisesta. 
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Lattiat
MUUT TILAT
Egger-lattialaminaatti  (tai vastaava)

Haapa harmaa Tammi Murom

SAUNA, SUIHKU, WC/KHH, WC
Laattapiste • 10x10 • LPC/Neutro tai vastaavat

02 harmaa01 valkoinen 03 antrasiitti

Seinät

SEINÄLAATAT
Laattapiste • 20x40 

Jalkalistat ovat mäntyä. Listat sävytetään 
laminaatin sävyä mahdollisimman vastaavaksi.

02 harmaa03 antrasiitti

Kiiltävä valkoinen Himmeä valkoinen

PH/WC-tilat laatoitetaan, 
muut tilat maalataan

TEHOSTESEINÄ 
Laattapiste 20x40 Neutro tai vastaava

 Personoi kotisi  
laadukkailla  

pintamateriaaleilla!
Varaamalla asuntosi  

ajoissa, pääset vaikuttamaan 
uuden kotisi yleis- 

ilmeeseen.
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Keittiö KALUSTEOVET
- puusyykuvioitu melamiiniovi  
 ABS-reunalistalla tai maalattu sileä mdf-ovi

Valkaistu tammi 
70

Tammikuvio 77 Antrasiitti 06 Harmaa ruskea 
76

Valkoinen 
10

Vaalea harmaa 
28

Hiekka 
17

Cappuccino 
12

VÄLITILA
- välitilalevy 4 mm

Valkoinen satiini  
HYR155

Valkoinen kiiltävä  
HY002A

Harjattu alumiini  
M01371

Vedin 81 
Alumiinin harmaa

Vedin 95  
RST

Vedin 39 
Alumiinin harmaa

TYÖTASOT
- laminaatti

- suora reuna

Vaaleanharmaa 
R228

Tammi 
F149

Musta kvartsikuvio 
F269

Ruskeanharmaa  
hiekkakuvio R411

Patinoitu pronssi 
R715

VETIMET

Asunto Oy Mikkelin Kotitähti - pintamateriaalit & varustelu



Keittiö on  
kodin sydän!

Modernit ja luotettavat 
kodinkoneet helpottavat  
keittiöarkea ja inspiroivat  

ruoanlaittoon!

D42EW
Työtason alle sijoitettava astianpesukone

D42EW
Essential Line
Tyyppi: W45A2A401Y

Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 60 °C
Moottori: Yksivaiheinen oikosulkumoottori

ON/OFF Merkkivalo

Pesulämpötilat: 60, 50, 44, 40 °C
5 Pesuohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Tehopika -
ohjelma; Ekopesu; Pikapesu

Referenssi ohjelma: 3

Pesu vain ylä- tai alakorissa
Lisäkuivaus
Ohjelma päättynyt -ilmaisin

Viivästetty käynnistys 1 - 24 tuntia

Pesukorien lukumäärä: 2
Yläkorijärjestelmä: Käsisäätö
Taittuvat lautaspidikkeet
Vesisuihkutasojen lukumäärä: 2
Suihkuvarsien lukumäärä: 2
Itsepuhdistuva suodatin

Ylivuotosuojaus: Täydellinen
Huoltodiagnostiikka
Allas ruostumatonta terästä

Energialuokka: A++
Korkeus säädettävissä: 50 mm

Vedenkulutus: 10 l
Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,682 kWh
Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 2800 l
Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
Tuotteen mitat (KxLxS): 81,5 × 44,8 × 55,8 cm
Aukon mitat (KxLxS): 82 × 45 × 56 cm
Art. numero: 737476
EAN-koodi: 3838782460654

RF62FW
Jääkaappi/pakastin

RF62FW
Essential Line
Tyyppi: HZS3268SMD
Väri: Valkoinen
Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
Oven materiaali: Metalli
Ilmastoluokka: SN, N, ST

1 kompressori
Bruttotilavuus/käyttötilavuus: 320 / 314 l
Jääkaapin kapasiteetti: brutto / netto: 208 / 206 l
Pakastimen kapasiteetti: brutto/netto: 112 / 108 l
Pakastusteho kg/vrk: 5 kg/vrk
Lämpötilan nousuaika: 17 h

Mekaaninen ohjaus

Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm 
levyiseen keittiösyvennykseen
Minimal Frost: Pakastimeen muodostuu vähemmän 
jäätä

LED-valo katossa
4 lasihyllyä
Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
Oven pullohylly: Pullohylly
1 munateline (8×)
CrispZone: vihanneslaatikko

SpaceBox 38 l.
Pakastus: 3 vetolaatikkoa
1 lasihylly
1 jääpala-astia

Energialuokka: A+
Energiankulutus kWh/vrk: 0,78 kWh
Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 284 kWh
Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 59,2 cm
Art. numero: 737327
EAN-koodi: 3838782457364
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ASTIAN- 
PESUKONE
UPO D42EW TAI  
VASTAAVA
- energialuokka A++

- 5 pesuohjelmaa

- väri: valkea

JÄÄKAAPPI/ 
PAKASTIN
UPO RF62FW TAI VASTAAVA
- energialuokka A+

- vihanneslaatikko ja   
 CrispZone -laatikko

- LED-valo

- väri: valkea

Keittiö - varusteet

ALLAS JA HANA
FRANKE SIRIUS SID, 
MUSTA TAI VASTAAVA  
KOMPOSIITTIALLAS
- työtasoon upotettava

ORAS SAFIRA 
(TAI VASTAAVA)
- kaareva juoksuputki

 
KEITTOTASO  
UPO HI640F  
TAI VASTAAVA
- tasoon upotettava induktio 
- neljä HighSpeed  
 keittoaluetta 
- ajastin 
- kosketusvalitsimet 
- viistohiottu reuna

KALUSTEUUNI
UPO O6107W  
TAI VASTAAVA
- kalusteeseen upotettava 
- uunitoiminnot: kiertoilma,  
 ylä- ja alalämpö, erillinen  
 alalämpö, kiertoilmagrilli

- väri: valkea
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HI640F
Induktio keittotaso

HI640F
Tyyppi: BI6DA-S0
Väri: Musta
Viistohiottu tason etureuna

Kosketusvalitsimet
Ajastin

PowerBoost

4 induktio keittoaluetta
edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 
edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Jälkilämmön merkkivalo
Lapsilukko

Liitäntäteho: 7200 W
Tuotteen mitat (KxLxS): 5,6 × 60 × 52 cm
Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 7,1 × 56-56,2 ×
49 cm
Art. numero: 731749
EAN-koodi: 3838782149702

O6107W
Kalusteisiin asennettava uuni

O6107W
Väri: Valkoinen
Kahvan väri: Valkoinen
Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
Classic luukun sulkumekanismi

Uunin käyttötilavuus: 71 l
Monitoimiuuni - 71 l
Erittäin suuri paistopinta-ala
Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
HomeMade Plus -uuni: HomeMade Plus -uuni
PerfectGrill

Mekaaninen ohjaus
Vääntimien muotoilu: PopOut vääntimet

Valo
Paisto usealla tasolla samaan aikaan

1 syvä emaloitu uunipannu
Matala emaloitu uunipelti x2
Uuniritilä
1x lankakannattimet

Lämpösulake
DC - Dynaaminen jäähdytys
Tiivis 2-lasinen luukku
Lapsilukko

AquaClean
SilverMatte
TouchFree Inox
Irrotettava luukun sisälasi

Energiankulutus: 0,81 kWh (kiertoilmalla), 
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
Liitäntäteho: 3300 W
Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 58,3-60 × 56-
56,8 × 55 cm
Art. numero: 729700
EAN-koodi: 3838782076176
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Makuuhuone,  
eteinen

OVET (KOSKETUS)
- Maalattu mdf, sileä

- Ovissa vaimennukset

Valkoinen 
10

Vaalea harmaa 
28

Hiekka 
17

Cappuccino 
12

Vedin 81 
Alumiinin  
harmaa

Vedin 95 

RST

Vedin 39 
Alumiinin  
harmaa

VETIMET

20,0m2 ja 25,5m2 asuntoihin voit valita eteisen  

kalusteovien materiaalin myös sivulta 14.

Asunto Oy Mikkelin Kotitähti - pintamateriaalit & varustelu
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PH/WC

PH/WC:N  
PESUALLAS- 
HANA
ORAS SAFIRA 1014 TAI VASTAAVA
- pesukoneventtiili

- bide-suihku wc:n yhteydessä

WC ISTUIN
IDO GLOW TAI VASTAAVA
- iso ja pieni huuhtelu

- pehmeä kansi

- istuinkorkeus 42 cm

- moderni, huuhtelu- 
 kaulukseton malli

- Easy Clean -pinnoite

- väri: valkoinen

WC:N PESUALLAS
- valumarmoriallas

- valkoinen

- erillisten kalustepiirustusten mukaan

PYYHEKOUKUSTO
BESLAGSBODEN B1107  
TAI VASTAAVA
- harjattu teräs

WC-PAPERITELINE
BESLAGSBODEN B1098 TAI VASTAAVA
- harjattu teräs

SUIHKU
ORAS OPTIMA 7149  
SUIHKUSEKOITTAJA

PH/WC:N KATTO:
- kuusipaneeli, suojakäsitelty,  
 luonnonvärinen

Valkoinen 
LE11

Harmaa  
LE58

Musta 
LE99

Vedin 81 
Alumiinin harmaa

Vedin 95  
RST

Vedin 39 
Alumiinin harmaa

KALUSTEOVET (LUMME)
-  Kalvopinnoitettu mdf ovi

- ovissa vaimennukset

VETIMET

Asunto Oy Mikkelin Kotitähti - pintamateriaalit & varustelu



VALAISIMET
KEITTIÖ TYÖPISTEVALAISIN  
ENSTO AL122L TAI VASTAAVA
- LED-valaisin

- valaisimessa pistorasiat

PH, WC  
ENSTO ALDS TAI VASTAAVA
- LED-valaisin

- uppoasennus

- väri: valkoinen 

PARVEKKEIDEN ULKOVALAISIN 
EV-PRO WALL-I TAI VASTAAVA
- LED-valaisin

- väri: valkoinen

Muu varustelu

Asunto Oy Mikkelin Kotitähti - pintamateriaalit & varustelu18

VAATEHUONE 
- viisi hyllyä, hattuhylly ja vaatetanko

- valkoiset säätölistat, kannakkeet  
 sekä hyllylevyt 

- hyllylevyjen materiaalina  
 melamiinipintainen lastulevy 

VÄLIOVET JA  
PAINIKKEET
SILEÄ LAAKAOVI
- väri: valkoinen

- karmi: valkoinen puu

OVEN PAINIKE 
- väri: valkoinen

WC VÄÄNTÖNUPPI 
- peitekilvet valkoiset
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Esitteen kaikki kuvat ovat viitteellisiä. Tämä esite ei ole myyntiasiakirja.
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RS-PANKKIRAKENTAJA 
RAKENNUTTAJA 
MYYNTI

Kysy lisätietoja  
ja varaa oma  
kaupunkikotisi!

RAKENNUSTOIMISTO VALIOTALO OY  
MIKA ROSSI 

mika.rossi@valiotalo.fi 
Puh. 050 307 3347

Mika Rossi 
Puh. 050 307 3347 
mika.rossi@valiotalo.fi
www.valiotalo.fi


