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Oma koti on aina uniikki. Koska se on sinun kotisi, tulee sen 
näyttää ja tuntua omalta heti sisäänastumishetkestä 
alkaen. Me Pohjola Rakennuksen ammattilaiset olemme 
auttamassa sinua rakennusajan alusta aina avainten- 
luovutukseen saakka omaan kotiisi ja sen yksilöintiin  
liittyvissä asioissa.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa pintamateriaaleihin, 
kalusteisiin ja varusteluun rakennusaikana, jotta oma 
kotisi on juuri sinun näköisesi.

Olemme keränneet tähän materiaaliesitteeseen kattavan 
valikoiman erilaisia pintamateriaaleja, kalusteita ja laittei-
ta. Suurin osa tämän  esitteen valikoimasta sisältyy kotisi 
hintaan, osa taas on suosituksiamme lisähintaisista tuot-
teista, jotka mielestämme sopivat hyvin kohteen profiiliin. 
Mikäli esitteen vaihtoehdoista ei löydy juuri sinun tyyliisi 
sopivaa tuotetta, asiakasvastaavamme avulla löydät 
varmasti mieleisesi vaihtoehdon. Otathan huomioon, että 
tämän esitteen ulkopuoliset tuotteet voivat vaatia lisäsuun-
nittelua ja ovat tyypillisesti lisähinnoiteltavia muutostöitä.

Tervetuloa luomaan kanssamme omaa kotiasi!

Koska kotisi
on sinun
näköisesi

Kipparin keittiöiden, makuuhuoneiden ja eteisen kiinteät 
kalusteet ovat Novartin tehdasvalmisteisia standardi- 
kalusteita maalatuilla tai puukuosisilla mdf-ovilla. Altaat  
ovat RST-terästä ja työpöytätasot laminaattia. Keittiön  
välitila on laattaa. Keittiön laitteet ovat Electroluxin  
luotettavia tuotteita.

Asuntojen ikkunaseinillä ja erillisissä ikkunoissa on verho-
kiskot valkoisella suojalistalla. Asuntoihin varataan liu’ut. 
Sälekaihtimet tulevat kaikkiin ikkunoihin vakiovarusteina.

Kalusteet
ja varusteet

Kysy lisää muutostöistä ja tee tilaus:

Jenni Kokkonen 
projekti-insinööri, LKV 
asiakasvastaava / Kuopion Kippari

050 528 5587 
jenni.kokkonen@pohjolarakennus.fi

Tilaus
ja tarjous

Tarjouspyynnöt mahdollisista muutostöistä tulee esit-
tää vähintään neljä viikkoa ennen viimeistä tilauspäi-
vää. Tilausaikataulu tarkentuu myöhemmin Pohjola 
Rakennuksen erillisen tiedotteen mukaisesti.

Lisä- ja muutostöiden hallittavuuden kannalta on 
suositeltavaa tilata kaikki työt samalla kertaa. 
Muutostöistä johtuvien suunnitelmamuutosten ja niistä 
syntyvän käsittelyajan riittävyyden varmistamiseksi 
on lisä- ja muutostyöt sovittava Pohjola Rakennuksen 
asiakasvastaavan kanssa ilmoitettuihin päivämääriin 
mennessä. Näin varmistat omien muutostyötoiveidesi 
toteutumisen.

Laajojen lisä- ja muutostöiden osalta tehdään ennen 
ennakkosuunnittelua erillinen suunnittelusopimus. 

Aikataulu

Mikäli haluat toteuttaa tilauslomakkeesta 
poikkeavia muutoksia, tulee asiasta ensin sopia 

Pohjola Rakennuksen asiakasvastaavan kanssa. 
Suosittelemme neuvottelemaan toivomistanne 

muutostöistä mahdollisimman pikaisesti rakennus-
töiden alkuvaiheessa muutosten varmistamiseksi.

Pohjola Rakennus tekee muutostöistä kirjallisen 
tarjouksen, joka sisältää mahdollisesti pois jäävän 

materiaalin hyvityksen, muutostyön toteutuksen, 
suunnittelun, materiaalit, työn osuuden ja alv 24 %. 
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Visualisointikuva on taiteilijan näkemys aiemmin toteutetusta kohteesta.
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Muutos- ja lisätyöt suorittaa aina Pohjola 
Rakennus, joka hankkii ja asentaa kaikki 
tarvittavat materiaalit ja laitteet sekä valitsee 
mahdollisen aliurakoitsijan. Muutostöiden 
takuu- sekä työturvallisuusvastuut asetta-
vat rajoituksia, jonka vuoksi asunnon osta-
jan ei ole mahdollista hankkia materiaaleja 
tai työn suorittajaa itse.

Muutos- ja lisätyöt ovat tarkistettavissa ja 
vastaanotettavissa samaan aikaan kuin 
varsinaiset urakkasopimuksen mukaiset työt. 
Muutos- ja lisätöihin pätevät samat laatu-
vaatimukset kuin uuteen asuntoon asunto-
kauppalain mukaisesti.

Töiden
suoritus ja
vastaanotto

Tästä materiaaliesitteestä poikkeavista muutostöistä, 
kuten sähkö- ja väliseinämuutoksista sekä seinien 
maalaamisesta eri sävyillä, tehdään tarjous tapaus-
kohtaisesti.

Kylpyhuoneen laatta- ja tehosteseinämuutoksia on 
mahdollista tehdä myös eri mallistoista, mikäli laatat 
ovat samaa kokoa kuin vakiolaatat. Seiniin kiinnitettä-
vät naulakot ym. on suositeltavaa tilata muutostöinä, 
sillä kylpyhuoneen seinissä on paljon tekniikkaa eikä 
vedeneristyksen haluta vahingoittuvan kylpyhuonee-
seen tehtävillä porauksilla. 

Muut
muutostyöt

Maksaminen

Asunto-osakkeeseen rakennus- 
aikana teetetyt lisä- ja muutos- 
työt kuuluvat taloyhtiössä 
osakkeenomistajan kunnos-
sapitovastuulle, vaikka perus- 
ratkaisuna kunnossapitovastuu 
kuuluisi taloyhtiölle.

Pohjola Rakennus Oy Suomi laskuttaa tilaamasi  
muutostyöt yhdessä erässä noin yhtä kuukautta ennen 
muuttopäivää. Mikäli asunnon on ostanut useampi kuin 
yksi taho ja ostajat asuvat eri osoitteissa, lasku toimitetaan 
kauppakirjassa ensimmäisenä mainitulle ostajalle, ellei 
kauppakirjaan kirjata muuta.

Laskun maksuehto on 14 vrk netto, jonka jälkeen veloi-
tetaan ylimenevältä ajalta korkolain mukaista vuotuista 
viivästyskorkoa.

Lisä- ja muutostyöt tarjotaan aina kiinteään hintaan. 
Hinnasta ei erotella työn ja materiaalien osuutta. Lisä- 
ja muutostöistä ei saa verotuksessa kotitalousvähennystä.

Muutostyö
pähkinänkuoressa
Mieluinen asunto löytyi? Hienoa. Seuraavaksi tehdään 
asunnosta koti. Vierestä löydät yksinkertaistettuna 
askeleet omannäköiseen kotiisi.

Ajatus muutostyöstä.

Pyydä tarjous asukasmuutosvastaavalta: 
jenni.kokkonen@pohjolarakennus.fi

Asukasmuutosvastaava selvittää 
muutostyön mahdollisuuden, 
aikataulun ja hinnan

Saat kirjallisen tarjouksen/tilaus- 
sopimuksen muutostyöstä hintoineen. 
Lomake toimii tilausvahvistuksena 
allekirjoitettuasi sen.

Tarkista tehdyt muutostyöt muutto- 
tarkastuksen yhteydessä.  
Lasku muutostöistä tulee kuukautta 
ennen muuttopäivää.

Materiaalit voivat  
muuttua rakennusaikana 

tavarantoimittajasta johtuen. 
Tällöin muutos korvataan 

vastaavalla tuotteella.

Huonetilojen päällysteet

TILA LATTIA SEINÄT   KATTO 

ET parketti/vinyyli maalattu maalattu 

OH parketti/vinyyli maalattu roisketasoitus 

K/KT parketti/vinyyli maalattu roisketasoitus 

MH parketti/vinyyli maalattu roisketasoitus 

VH parketti/vinyyli maalattu maalattu 

PH         laatoitettu  laatoitettu  paneloitu 

SAUNA laatoitettu  paneloitu   paneloitu 

WC     laatoitettu  laatoitettu  maalattu

Valokuva aiemmin toteutetusta kohteesta.

Valokuva aiemmin toteutetusta kohteesta.



6 7

Nautis-
kelija
Kuopion Kippari kuuluu 
nautiskelijoille. 
Kauniit järvimaisemat  
vetävät hymyn huulille ja  
pirteä jazz rytmittää  
kokkaamista tyylikkäässä 
keittiössä. 

Tervetuloa sisustamaan!
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Visualisointikuva on taiteilijan näkemys aiemmin toteutetusta kohteesta.
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Jalalla 
   koreasti

Kestävä ja kaunis. Kaksi sanaa, joihin 
tiivistyy asiakkaidemme toiveet lattian 
suhteen. Annamme takeemme siitä,  
että tammiparkettimme ovat niin 
katseen-, ajan- kuin kulutuksen 
kestäviä. 

KANELI 
Kaneli on ruskea-mattalakattu, 3-sauvainen tammiparketti. 
Se on lämmin ja tunnelmallinen valinta, joka antaa 
miellyttävää kontrastia vaaleille kalusteille.

VINYYLI ”VALKOINEN” 
Helppohoitoinen ja kestävä vinyylilankku 
hillityllä valko-harmaalla puukuviolla.

HUNAJA 
Hunaja on matta- 

lakattu, 3-sauvainen 
tammiparketti. 

Tammiparketti on 
lattioiden klassikko, 

joka ei koskaan  
poistu muodista.

VANILJA 
Vanilja on valkomattalakattu, 

3-sauvainen tammiparketti, 
joka on ollut asiakkaidemme 

suosikki jo vuosia.
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VINYYLI ”RUSTIIKKI”
Lämpimän sävyinen, vaalea 

vinyylilankku erottuvalla ja 
aidonnäköisellä kuvioinnilla.

Visualisointikuva on taiteilijan näkemys aiemmin toteutetusta kohteesta.
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3koko-
naisuutta
Valinnanvaikeus voi helposti 
yllättää kokeneenkin sisustajan. 
Siksi kokosimme kolme 
materiaalikokonaisuutta keittiöön 
ja kylpyhuoneeseen. Voit valita 
sinua miellyttävän kokonaisuuden 
näistä vaihtoehdoista tai muokata 
mieleisesi valmiita kokonaisuuksia 
hyödyntäen. 

Luoto: kalusteovi valkoinen puusyy Petra Heli 210, 
pöytätaso BS betonivalu 600, välitilan laatta Neutral 
Smoke Struttura

Hiili: kalusteovi tumma harmaa puu Petra Rita 164,  
pöytätaso RC musta puu 604, välitila valkoinen kiiltävä laatta

1 3

Varpu: kalusteovi: maalattu valkoinen Petra Milka 961, 
pöytätaso CF lämminpuu 608, välitila valkoinen kiiltävä 
laatta2
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Luoto: lattialaatta Carnaby street grey 10x10, seinälaatta 
Arctic Matt valkoinen 20x40, tehostelaatta Carnaby wall 
grey 20x40

1

Varpu: lattialaatta Carnaby street 
light grey 10x10, seinälaatta Arctic 

Matt valkoinen 20x40, tehostelaatta 
Carnaby wall light grey 20x40

3

Hiili: lattialaatta Carnaby street dark grey 10x10, 
seinälaatta Arctic Matt valkoinen 20x40, tehostelaatta 
Carnaby wall dark grey 20x40

2
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Vakiovalinnat lihavoitu 
Mallikuvat suuntaa antavia, painoteknisistä syistä värisävyt eivät vastaa täysin alkuperäisiä. Kaikki käyttämämme laatat ovat RTV:n 
mallistosta. Mikäli haluat vakiovalikoiman ulkopuolisia laattoja, voit tiedustella muutosvalikoimaa asukasmuutosvastaavaltamme, 
jolta saat tarjouksen sinua miellyttävistä muutoslaatoista.

Carnaby street grey 
harmaa 
sauma harmaa 
10 x 10 cm

Lattialaatta

Carnaby street dark grey 
tumman harmaa 
sauma tummanharmaa 
10 x 10 cm

Carnaby street light grey 
vaalean harmaa 
sauma vaaleanharmaa 
10 x 10 cm

Carnaby wall grey 
harmaa 
sauma harmaa 
40 x 20 cm

Tehosteseinälaatta

Carnaby wall dark grey 
tumman harmaa 
sauma tummanharmaa 
40 x 20 cm

Carnaby wall light grey 
vaalean harmaa 
sauma vaaleanharmaa 
40 x 20 cm

Arctic Matt 
valkoinen matta 
sauma marmorinvalkoinen 
40 x 20 cm

Valkoinen seinälaatta

Arctic Matt Glossy 
valkoinen kiiltävä 
sauma marmorinvalkoinen 
40 x 20 cm

Seesteinen
kylpytila

Keskitymme kylpyhuoneissa ajattoman vaaleisiin ja suomalaiseen makuun sopiviin 
laattaratkaisuihin. Elegantit ja yksinkertaiset laatat antavat ryhdikkäät raamit, joiden ympärille 

on jälkeenpäin helppo luoda oma, yksilöllinen ilme.

Visualisointikuva on taiteilijan näkemys aiemmin toteutetusta kohteesta.
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1.  Allashana: Oras Vega 1812/1814     2. Wc-istuin: IDO Glow (korotettu +100€)    3. Suihku: Oras Optima 7149 

4. Saunan ja pesuhuoneen katto: lämpökäsitelty haapa    5. Saunan panelointi ja lauteet: lämpökäsitelty haapa    6. Kiuas: Harvia Vega     

7. Saunan ovi: savunharmaa lasiovi    8. Peilikaappi: Temal Highlight Special 60 cm    9. Allaskaappi: Temal Stella 60 cm     

10. Suihkuseinä: Kääntyvä savunharmaa lasi     11. Koukustot: Abloy Trik     12. Kattovalaisin: Airam Flat

3 h asunnoissa kylpyhuoneen yhteydessä on kodinhoitotila ja yhdistetyn tilan kalusteet valitaan Novartin valikoimasta (s. 19).

1.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

12.

11.
8.

1.  Pesutorni: Electrolux EW8H528P7 595 € + EW6F5248P7 495 €     2. Sadesuihku: Oras Optima 7193 400 €      
     3. Kuivaava pyykinpesukone: EW7W6661S7 750 €     4. Kiuas: Harvia Cilindro PC70 150 € / PCEE 350 € (erillisohjaimella) 

5. Saunan valaistuksen muutos: hinnoitellaan tapauskohtaisesti, kysy eri vaihtoehdoista!     6. Saunan lauteen selkänoja: 150 €   
7. Koukusto: Smedbo House 183 €     Saunan lauteen välitilanritilä: 150 €     Saunan syvä keskilaude (takaseinään saakka): 150 €  

1. 3.

2. 4.

5.

6.

7.

Vakiovarusteet Lisähintaiset vaihtoehdot

4.

5.

17
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Neutral Smoke  
Struttura
Vaalean harmaa  
laatta
Sauma vaalea
38 x 25 cm

Neutral White  
Struttura
Luonnonvalkoinen  
laatta
Sauma vaalea
38 x 25 cm

Visualisointikuva on taiteilijan näkemys 
aiemmin toteutetusta kohteesta.

Keittiömme inspiroivat jokaisesta oman elämänsä huippukokin. 
Olemme valinneet suosikkimme tämän hetken trendeistä, unohtamatta asiakkaidemme 

kestosuosikkeja. Laadukkaat keittiömme tulevat kotimaisilta toimijoilta.  
Keittiön kalusteet ovat Novartin ja välitilalaatat RTV:n valikoimista.

Huippukokin 
köökki

Vapaavalintaiset  
kalusteet

RST 
SE16

Tumma  
harmaa puu 
Petra Rita 164
(toimitusaika 5 viikkoa)

Valkoinen puusyy 
Petra Heli 210

Maalattu  
valkoinen 
Petra Milka 961

Kalusteovet

CF lämminpuu  
608

TH harmaa tammi  
599a

BS betonivalu  
600

RC musta puu  
604 

Työtason laminaatti

Kalustevälitilan laatoitus Kalustevälitilan levy

Plaqueta Blanco 
brillo
Valkoinen kiiltävä 
laatta
Sauma valkoinen
30 x 10 cm 
(myös tiililadontana)

Laminaattilevy
Valkoinen  
kiiltävä

Plaqueta Perla 
brillo
Harmaa kiiltävä 
laatta
Sauma musta
30 x 10 cm 
(myös tiililadontana)

Mallikuvat suuntaa antavia, painoteknisistä syistä värisävyt eivät vastaa täysin alkuperäisiä. 

Vetimet

RST  
RK 12

RST  
SK12

RST  
SL13

Lihavoidut tuotteet ovat vakiovalintoja, mikäli et halua tehdä muutoksia. 

Makuuhuone
Makuuhuoneiden vakiokalusteovi 
Milka 961, vedin valittavissa.  
(Muutostyönä mahdollisuus liukuoveen.)

Eteinen
Eteisen kalusterunkoihin vakiona  
liukuovi Novart Basic, kirkas peili, 
alumiininsävyinen kehys.

Katso lisätiedot s. 22 / ovet
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Kipparin keittiössä kokataan tyylikkäin ja nykyaikaisin varustein. 
Jokainen laite on valittu helppokäyttöisyys ja kestävyys mielessä. 

Tällä sivulla on esitelty Kipparin keittiöiden vakiovarusteet, viereiseltä sivulta  
löydät lisähintaisia vaihtoehtoja maustamaan keittiöstä oman makusi mukaisen.

Kaikki alkaa 
raaka-aineista

Lisähintaiset 
vaihtoehdotVakiovarusteet

1. Rosteriallas Franke Euroform EFX 610 (min. 50 cm allaskaappiin)

2. Rosteriallas Franke Haahka HHX 610 (min. 40 cm allaskaappiin)

3. Keittiön hana Oras Safira 1039

4. Liesikupu Swegon Casa Funk Smart valkoinen

5. Keraaminen liesitaso Electrolux HOC620F 60 cm

6. Keraaminen 2-paikkainen liesitaso Electrolux HOC330F (yksiöt)

7. Kalusteuuni valkoinen Electrolux EOB100W 60 cm

8. Astianpesukone Electrolux ESF4202LOW 45 cm (yksiöt)

9. Astianpesukone Electrolux ESF5206LOW 60 cm (2-3 h asunnot) 

10. Jääkaappipakastin Electrolux EN3602MOW

Välitilan valaisin Led-välitilavalaisin

11. Kaksi kylmäkonetta 65,0-81,5 m2 suuruiset asunnot: 

Jääkaappi Electrolux ERF4115DOW  
(rosteri Electrolux ERF4115DOX + 125 €)     

Pakastin Electrolux EUF2702DOW  
(rosteri Electrolux EUF2702DOX + 125 €)

1

4

1. Komposiittiallas 125 € 
Franke Sirius SID 610 valkoinen, harmaa, musta  
(60 cm allaskaappiin)

2. Kalustemikroaaltouuni valkoinen 430 € 
Electrolux KMFE172TEW 60 cm / KMFE171TEW 50 cm

3. Ulosvedettävä liesikupu 250 € 
Swegon Salsa valkoinen, lasipaneeli

4. Induktiotaso 
Electrolux HOI630F 60 cm 250 €  
Electrolux HOI330F 30 cm 250 €

5. Kalustemikroaaltouuni rosteri 450 € 
Electrolux KMFE172TEX 60 cm / KMFE171TEX 50 cm

6. Kalusteuuni rosteri 125 € 
Electrolux EOB100X 60 cm

7. Astianpesukone rosteri 
Electrolux ESF5206LOX 60 cm 150 €  
Electrolux ESF4513LOX 45 cm 230 €

8. Jääkaappipakastin rosteri 125 € 
Electrolux EN3602MOX

5
6

Integroitu 
astianpesukone 

Electrolux ESL4510LO  
45 cm 260 € /  

Electrolux EES47310L   
60 cm 260 €

7
8
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Viimeinen 
silaus
Ovet ja sälekaihtimet viimeistelevät valmiin 
kokonaisuuden. Välioviksi olemme valinneet 
laadukkaat kotimaiset JELD-WENin valkoiset 
laakaovet ja sälekaihtimet asennamme kaikkiin 
ikkunoihin vakiona. Lisäät asuntosi ilmettä 
vaihtamalla väliovet vaikka tammiviiluisiin. 
Rohkea sisustaja valitsee aina muodissa olevan 
mustan välioven väriksi.

 

Sileä valkoinen 
laakaväliovi 
asennetaan vakiona

Liukuovi Novart Basic  
kirkas peili, alumiinin  
sävyinen kehys

Vakiona eteisen  
kalusterunkoihin.

Muutostyönä makuu- 
huoneen kalusterunkohin. 
(hinnoitellaan tapauskohtaisesti)

Aava 
valkoinen laakaväliovi 
90 € / kpl 
Ei sovellu kostean tilan oveksi.

Kaisla 
valkoinen laakaväliovi 
90 € / kpl 
Ei sovellu kostean tilan oveksi.

Raita 
valkoinen laakaväliovi 
90 € / kpl 
Ei sovellu kostean tilan oveksi.

Tammiviilu 
laakaväliovi 
200 € / kpl 
Ei sovellu kostean tilan oveksi.

Musta sileä 
laakaväliovi 
200 € / kpl 
Ei sovellu kostean tilan oveksi.

Kop kop!

Liukuovet

Sälekaihdin valkoinen 
Sälekaihtimet parvekkeelle 
erillisellä tarjouspyynnöllä.

Visualisointikuva on taiteilijan näkemys aiemmin toteutetusta kohteesta.

Harmaa  

parvekematto  

vakiona lasitetuilla  

parvekkeilla.
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Lomakkeen toimittaminen sähköpostilla:

• Ota kuva tai skannaa tilauslomake 

  siten, että kaikki lomakkeen teksti on näkyvissä.

• Lähetä kuva / skannaus osoitteeseen:  
  jenni.kokkonen@pohjolarakennus.fi

Lomakkeen toimittaminen kirjepostilla:

• Lähetä täytetty tilauslomake postimerkillä 

varustettuna kirjeenä.

• Lähetä kirje osoitteeseen: 
Pohjola Rakennus Oy Suomi 
Puijonkatu 22 A 2. krs 
70100 Kuopio

Mitä saisi olla?

Viereisellä lomakkeella teet asuntosi pinta- 
materiaalien ja kodinkoneiden tilaukset. 
 
Mikäli haluat tilata asuntoosi ainoastaan 
vakiovaihtoehtoja, valitse ”Vain vakiovaihtoehdot”. 
 
Jos haluat valita muita vaihtoehtoja, valitse 
haluamasi tuotteet viereiseltä listalta. 
Vakiovaihtoehdot ovat kirjoitettu oranssilla värillä. 
Palautathan lomakkeen täytettynä ja 
allekirjoitettuna.

Lomake tulee palauttaa viimeistään 
erikseen ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.

Asuintilojen materiaalien tilauslomake 
Asunto Oy Kuopion Kippari - Kipparinkatu 1, 70840 Kuopio

Pohjola Rakennus Oy Suomi

KEITTIÖN KALUSTEOVET

Maalattu valkoinen Tumma harmaa puu

Valkoinen puusyy

KEITTIÖN VETIMET 

RST SL13 RST SK12 RST SE16 RST RK12 

 

KEITTIÖN TYÖTASON LAMINAATTI 

BS betonivalu 600 RC musta puu 604

CF lämminpuu 608 TH harmaa tammi 599a

 

KALUSTEVÄLITILA

Välitilan laatat 

Neutral smoke struttura  Neutral white struttura

Plaqueta blanco brillo  Plaqueta perla brillo

Välitilan levy 

Laminaattilevy, kiiltävä valkoinen 

KEITTIÖN KODINKONEET & KALUSTEET

Kalusteuuni valkoinen EOB100W

Keraaminen liesitaso HOC620F / HOC330F 

Astianpesukone ESF5206LOW / ESF4202LOW

Jääkaappipakastin valkoinen EN3602MOW 
(65,0–81,5 m2 -suuruiset asunnot ERF4115DOW + EUF2702DOW) 

Liesikupu valkoinen Swegon Casa Funk Smart

Kaarihana apk-venttiilillä Oras Safira 1039 

Rosteriallas Franke Euroform EFX 610 / Franke Haahka HHX 610

KEITTIÖN LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT

Kalusteuuni rst-pinta EOB100X   125 €

Kalustemikro valkoinen KMFE172TEW / KMFE171TEW 430 €

Kalustemikro rst-pinta KMFE172TEX / KMFE171TEX 450 €

Jääkaappipakastin rst-pinta EN3602MOX  125 €

Astianpesukone integroitu EES47310L / ESL4510LO 260 €

Astianpesukone rst-pinta ESF5206LOX 60 cm  150 €

Astianpesukone rst-pinta ESF4513LOX 45 cm  230 €

Ulosvedettävä liesikupu valkoinen Swegon Salsa 250 €

Komposiittiallas 60 cm Franke Sirius Sid valkoinen 125 €

Komposiitiallas 60 cm Franke Sirius Sid harmaa  125 €

Komposiitiallas 60 cm Franke Sirius Sid musta  125 €

LATTIAN PARKETTI JA VINYYLI

Vinyyli valkoinen

Vinyyli rustiikki

Valkomattalakattu tammiparketti 3-sauvainen

Mattalakattu tammiparketti 3-sauvainen

Ruskeamattalakattu tammiparketti 3-sauvainen

KOMEROIDEN KALUSTEOVET*

Maalattu valkoinen Tumma harmaa puu

Valkoinen puusyy

KOMEROIDEN VETIMET 

RST SL13 RST SK12 RST SE16 RST RK12 

SÄLEKAIHTIMET

Valkoiset sälekaihtimet

VÄLIOVET

Valkoinen sileä laakaovi

LISÄHINTAISET VÄLIOVET

Aava valkoinen laakaovi  90 € / kpl

Kaisla valkoinen laakaovi  90 € / kpl

Raita valkoinen laakaovi  90 € / kpl

Tammiviilu laakaovi  200 € / kpl

Musta sileä laakaovi  200 € / kpl

KODINHOITOTILAN VALINNAT

Kodinhoitotilan materiaalivaihtoehdot ovat samat, kuin 

keittiössä. Kirjaa tähän, mikäli kodinhoitotilan valinnat 

poikkeavat keittiön valinnoista: 

Vain vakiovaihtoehdot 
Täytä lomake, mikäli haluat muita- tai lisähintaisia vaihtoehtoja

* Eteisen kalusterunkoihin vakiona liukuovi Novart Basic, kirkas peili, alumiininsävyinen kehys.

MUUTA:
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Valokuva aiemmin toteutetusta kohteesta.
Kylpyhuoneen ja saunan materiaalien tilauslomake 

Asunto Oy Kuopion Kippari - Kipparinkatu 1, 70840 Kuopio

Pohjola Rakennus Oy Suomi

KYLPYHUONEEN VALKOINEN SEINÄLAATTA

Seinälaatta Arctic Matt 40x20 matta valkoinen

Seinälaatta Arctic Matt Glossy 40x20 kiiltävä valkoinen

KYLPYHUONEEN TEHOSTESEINÄLAATTA 

Seinälaatta Carnaby wall grey 40x20 harmaa 

Seinälaatta Carnaby wall dark grey 40x20 tumman harmaa 

Seinälaatta Carnaby wall light grey 40x20 vaalean harmaa

 

KYLPYHUONEEN LATTIALAATTA 

Lattialaatta Carnaby street grey 10x10 harmaa 

Lattialaatta Carnaby street dark grey 10x10 tumman harmaa 

Lattialaatta Carnaby street light grey 10x10 vaalean harmaa

 

KYLPYHUONEEN KALUSTEET 

Allashana Oras Vega 1812/1814 

Suihku Oras Optima 7149 

WC-istuin IDO Glow 

Saunan ja pesuhuoneen katto lämpökäsitelty haapa

Saunan panelointi ja lauteet lämpökäsitelty haapa 

Kiuas Harvia Vega 

Saunan ovi savunharmaa lasiovi 

Peilikaappi Temal Highlight Special 

Allaskaappi Temal Stella 

Suihkuseinä kääntyvä savunharmaa lasi 

Koukustot Abloy Trik

Kattovalaisin Airam Flat

KYLPYHUONEEN LISÄHINTAISET VALINNAT

Pesutorni Electrolux EW8H528P7 + EW6F5248P7 595 + 495 € 

Sadesuihku Oras Optima 7193 400 €

Kuivaava pyykinpesukone EW7W6661S7 750 €

Kiuas Harvia Cilindro PC70 150 €

Kiuas Harvia Cilindro PCEE (erillisohjaimella) 350 € 

Led-spotit 3 kpl (vain paneloituun kattoon) 335 €

Saunan lauteen selkänoja 150 €

Saunan lauteen välitilanritilä 150 €

Saunan syvä keskilaude 150 € 

Koukusto Smedbo House 185 € 

Korotettu WC-istuin IDO Glow 100 €

Vain vakiovaihtoehdot 
Täytä lomake, mikäli haluat muita- tai lisähintaisia vaihtoehtoja

Tilaajan tiedot
KIPPARIN ASUNTO NRO:

ETUNIMI:

SUKUNIMI:

OSOITE:

SÄHKÖPOSTIOSOITE:

PUHELIN:

PÄIVÄYS:

ALLEKIRJOITUS:

NIMENSELVENNYS:

Käsittelijän tiedot
LOMAKE VASTAANOTETTU PVM:

ALLEKIRJOITUS:

NIMENSELVENNYS:



Visualisointikuva on taiteilijan näkemys aiemmin toteutetusta kohteesta.

Pohjola Rakennus Oy Suomi  |  Puijonkatu 22 A 2. krs, 70100 Kuopio  |  020 775 9600  |  kodit.kuopio@pohjolarakennus.fi  |  pohjolarakennus.fi

Teemme uusia mukavuusalueita
Pohjola Rakennus luo mukavuusalueita yli 30 vuoden kokemuksella niin asiakkaille, työntekijöille kuin yhteistyökumppaneillekin. 
Asiakkaillemme olemme luotettava ja lähellä. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain yli 2 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva 
pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Työntekijöillemme tarjoamme kiinnostavia työtehtäviä, mahdollisuuden kehittää omaa osaamista sekä 
mukavat kollegat. Yhteistyökumppanimme tuntevat meidät tarmokkaina ja määrätietoisina ammattilaisina, joiden kanssa asiat etenevät.  
Aivan. Kun haluat löytää oman mukavuusalueesi, voit luottaa meihin. 


