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Tee kodistasi oman näköisesi

Voit valita esitteessä esitetyistä asunnon hintaan sisältyvistä vaih-
toehdoista keittiöön ja kylpyhuoneeseen mieleisesi pintamateriaa-
lit sekä asuintiloihin parketin ja tehosteseinän sävyn.

Olemme luoneet kolme valmista kokonaisuutta helpottamaan va-
lintaasi: Hiili, Lumi ja Huurre. Voit valita jonkin esitetyistä koko-
naisuuksista tai tehdä yksittäiset valinnat.

Erilliseen materiaalivalintalomakkeeseen on merkitty aikataulu ja 
ohjeet siitä, mihin mennessä valinnat tulee tehdä. 

Mikäli haluat teettää asuntoon lisä- ja muutostöitä, jotka eivät si-
sälly asunnon hintaan, voit pyytää niistä tarjouksen. Joitain vaih-
toehtoisia, valmiiksi hinnoiteltuja tuotteita on merkitty esitteeseen.

Voit tehdä materiaalivalinnat seuraavista tuo-
teryhmistä: 

• Keittiön kalusteovet
• Keittiön työtaso
• Keittiön välitila
• Kalusteiden vetimet 
• Asuin- ja pesutilojen seinät ja lattiat



Hiili
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Hiili kokonaisuudessa on tumman harmaan sävyjä raikastettuna valkoisella.

Keittiö
• Ovet Aitta hiilipuu
• Työtasona Siniteräs
• Kalustevälitilassa valkoinen matta laminaatti
• Vedin 95 

Kylpyhuone
• Seinälaatta valkoinen 40x25 cm (voi valita matta/kiiltävä)
• Tehostelaattana Fiore Grafiton tumman harmaa 40x25 cm
• Lattialaatta Fashion Grafito tumman harmaa 10x10 cm

Asuintilat
• Parkettina hieman harmaaseen taittava Tarkett Shade Tammi Misty Grey TreS
• Tehosteseinä sinertävä Salaisuus
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Huurre
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Huurre kokonaisuus muodostuu vaaleista harmaan sävyistä ja puuku-
viosta.

Keittiö
• Ovet Luoto valkaistu tammikuvio
• Työtasona Topi-keittiöiden uutuus tumman harmaa puukuvio
• Kalustevälitilassa 30x10 cm harmaa laatta
• Vedin 29 

Kylpyhuone
• Seinälaatta valkoinen 40x25 cm (voi valita matta/kiiltävä)
• Tehostelaattana Fiore Marengo harmaa 40x25 cm
• Lattialaatta Altamir Grey harmaa 10x10 cm

Asuintilat
• Parkettina vaalea Tarkett Shade Tammi Milky White TreS
• Tehosteseinä viileän harmaanruskeaan taittava Piazza
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Lumi
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Lumi kokonaisuus on vaaleita viileitä sävyjä yhdistettynä lämpimään puun sä-
vyyn.

Keittiö
• Ovet Kosketus valkoinen
• Työtasona lämmin puukuvio
• Kalustevälitilassa 30x10 cm vaalean harmaa laatta
• Vedin 38 

Kylpyhuone
• Seinälaatta valkoinen 40x25 cm (voi valita matta/kiiltävä)
• Tehostelaattana Fashion White vaalea harmoninen 40x25 cm laatta
• Lattialaatta Fashion White vaalea 10x10 cm

Asuintilat
• Parkettina vaalea Tarkett Shade Tammi Milky White TreS
• Tehosteseinä murrettu vihertävä Serpentiini
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Keittiö
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Kaapinovet

OIP10M Kosketus  
Valkoinen

LU70 Luoto  
Valkaistu tammikuvio

AT66 Aitta  
Hiilipuu

Keittiöiden kalusteet ovat Topi-keittöiden mallistoa. Kalusterungot ovat valkoiset ja työtasot suorareunaisia laminaattita-
soja. Valittua vedintä tullaan käyttämään asunnon kaikkien huoneiden kalusteovissa. Kodinkoneet ovat Electrolux-merk-
kiset. Kalusteiden materiaalimallit ovat nähtävillä Topi-keittiön myymälöissä. 

Kalustevälitilan laatta/laminaatti

 Gris Brillo 30x10 
vaaleanharmaa laatta

Pizarra Brillo 30x10 
tummanharmaa laatta

Valkoinen matta 
laminaatti
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Työtasot

 R915 Siniteräs F969 Punertavan- 
ruskea puukuvio

K030 Tumman- 
harmaa puukuvio

Hiili LumiHuurre

Vetimet

29 38 95

Vakiovarusteet

Pesuallashana
Oras Safira 1035

Liesikupu
Swegon Casa Blues
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89,5  m2 asunto

Induktiotaso 
HOI620S

Erillisuuni
EOB100W
(RST 80 €)

Integroitu  
mikroaaltouuni  
EMM17007OW

(RST 50 €)

Pakastinkaappi
EUF2745AOW

(RST 100 €)

Jääkaappi 
ERF4114AOW

(RST 100 €)

Astianpesukone 60 cm   
ESF5206LOW

(RST 200 €)

Alle 40 m2 asunnot

Induktiotaso 
HOI330F

Monitoimiuuni  
mikroaaltouunitoiminnolla

EVY7800AAV 
(RST 120 €)

Astianpesukone 45 cm  
ESF4202LOW

(RST 280 €)

Jääkaappipakastin 
EN3602MOW

(RST 100 €)

Yli 40 m2 asunnot

Induktiotaso 
HOI620S

Erillisuuni
EOB100W
(RST 80 €)

Integroitu  
mikroaaltouuni  
EMS17175OW

(RST 50 €)

Jääkaappipakastin 
EN3602MOW

(RST 100 €)

Astianpesukone 45 cm  
ESF4202LOW

(RST 280 €)

Lisähintaisten RST-kodinkoneiden hinnat esitetty suluissa.
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Asuintilat

Valittua parkettia käytetään asunnon kaikissa huoneissa, joihin on määritelty lattiamateriaaliksi parketti. Asuntojen seinät 
maalataan F497 (paperi) sävyyn. Valitse halutessasi tehosteseinä oh/kt ja/tai mh/alkovi-tilaan. Tehosteseinät on määritelty 
arkkitehtipiirustuksissa.

Parketti

Tarkett Pure Tammi 
Nature TreS

Tarkett Shade Tammi 
Misty Grey TreS

Tarkett Shade Tammi 
Milky White TreS

Tehosteseinä

X438 Salaisuus  
(Tikkurila)

X487 Piazza  
(Tikkurila)

X447 Serpentiini  
(Tikkurila)

Tehosteseinämaalit ovat kauden 2018 Tikkurilan trendivärejä!

Sälekaihtimet

Valkoiset

Eteisen kaapit

Pääosin liukuovellisia kaapistoja. 
Osassa asuntoja myös avonaula-
koita sekä yläkaapistoja, joissa sa-
ranalliset ovet. Liukuovet pääosin 
peiliä, mutta asuntotyypistä riip-
puen osin myös valkoisia levyovia.

Väliovet

Valkoinen, sileäpintainen



Kylpyhuone, WC, Sauna
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Kylpyhuoneiden seinälaatat ovat valkoisia ja suihkusekoittajan takana on tehostelaattaa pystyraitana. Seinien mahdollisissa 
ulkokulmissa käytetään valkoista kulmalistaa. Valittua lattialaattaa käytetään kylpyhuoneessa ja saunassa sekä mahdolli-
sessa erillis-WC:ssä. Havainnekuvissa esitetyt kalusteet ovat taiteilijan näkemys ja oikeat kalusteet on määritetty viereisellä 
sivulla. Kalusteet ovat toimittajan vakiokalusteita.

Tehostelaatta

Fiore Grafito 40x25 Fiore Marengo 40x25 Fashion White 40x25

Lattialaatta

Fashion Grafito 10x10 Altamir Grey 10x10 Fashion White 10x10
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Seinälaatta

VM Blanco 
kiiltävä 40x25

VM Blanco 
matta 40x25

Kylpyhuoneen kalusteet ja varustus

Allashana  
Oras 1014

Suihkusekoittaja  
Oras Optima 7149

WC-istuin
IDO Seven D 37213

Kääntyvä, kirkas  
suihkuseinä

Peilikaappi 
valaisimella

Allaskaappi ja allas
(vaihto allaslaatikostoon 

250 €)

Hiili LumiHuurre

Myyntiesitteen rakennustapaselosteesta poiketen pesuhuoneen pesuallas on valumarmoria eikä posliinia.
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YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

puh. 010 227 3000*
www.yhkodit.fi

*Puheluiden hinnat: 
Lankapuhelimesta 0102-alkuiseen numeroon 8,35 snt / puhelu + 7,02 snt / minuutti (sis. alv 24%).
Matkapuhelimesta soittaessa 8,35 snt / puhelu + 17,17 snt / minuutti (sis. alv 24%).

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja, materiaaleja ja tuottei-
ta laatutasoa alentamatta. Esimerkiksi kodinkonemallit saattavat muuttua rakentamisen edetessä 
uusiin vastaaviin malleihin. Asuntokohtainen kalustus ja varustus on määritetty asuntojen poh-
ja- ja kalustekuvissa. Tämän esitteen värit, mitat ja kuvat eivät painoteknisistä syistä välttämättä 
vastaa todellisuutta. Kaikki havainnekuvat ovat taiteilijan näkemys ja on tehty pääosin tilan hah-
mottamiseksi. Tämä esite perustuu tilanteeseen 07/2018.


