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Koska kotisi 
on sinun 
näköisesi
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 liitty-
vissä asioissa.

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

Olemme keränneet tähän materiaaliesitteeseen kattavan 
valikoiman erilaisia pintamateriaaleja, kalusteita ja laitteita. 
Suurin osa tämän  esitteen valikoimasta sisältyy kotisi hin-
taan, osa taas on suosituksiamme lisähintaisista tuotteista, 
jotka mielestämme sopivat hyvin kohteen profiiliin. Mikäli 
esitteen vaihtoehdoista ei löydy juuri sinun tyyliisi sopivaa 
tuotetta, asiakasvastaavamme avulla löydät varmasti mie-
leisesi vaihtoehdon. Otathan huomioon, että tämän esitteen 
ulkopuoliset tuotteet voivat vaatia lisäsuunnittelua ja ovat 
tyypillisesti lisähinnoiteltavia muutostöitä.

Tervetuloa luomaan kanssamme omaa kotiasi!

Kalusteet 
ja varusteet
Wehmaan keittiöiden, makuuhuoneiden ja eteisen  
kiinteät kalusteet ovat Topi-Keittiöiden tehdasvalmis- 
teisia standardikalusteita maalatuilla- tai puukuosisilla 
mdf-ovilla. Altaat ovat komposiittia ja työpöytätasot  
laminaattia. Keittiön välitila on laattaa. Keittiön laitteet 
ovat Electroluxin luotettavia tuotteita. Työpöytävalasin  
on yläkaapin alapohjaan kiinnitetty led-nauha.

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

Pohjola Rakennus pidättää oikeuden vaihtaa kaluste- ja 
kodinkonetoimittajia.

Tilaus ja tarjous
Tilauslomakkeet löytyvät tämän esitteen viimeiseltä 
aukeamalta. Allekirjoitetun tilauslomakkeen voit 
lähettää joko sähköpostitse: 
minna.kinnunen@pohjolarakennus.fi

tai postitse (kuoreen ei tarvita postimaksua):

Pohjola Rakennus Oy Suomi 
Minna Kinnunen 
5020660  
00003 VASTAUSLÄHETYS 

Aikataulu
Tarjouspyynnöt mahdollisista muutostöistä tulee esittää 
vähintään neljä viikkoa ennen viimeistä tilauspäivää. Tilaus- 
aikataulu 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 käsittely- 
ajan riittävyyden varmistamiseksi on lisä- ja muutostyöt 
sovittava Pohjola Rakennuksen palvelukoordinaattorin kanssa 
ilmoitettuihin päivämääriin mennessä. Näin varmistat omien 
muutostyötoiveitesi toteutumisen.

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

Parmarine-elementtikylpyhuoneiden laattojen koon muutos-
pyyntöjen aikataulu on muita muutostöitä kiireisempi. Tarjous 
tulee pyytää erillisen tiedotteen aikataulun mukaisesti.

Mikäli haluat toteuttaa tilauslomakkeesta 
poikkeavia muutoksia, tulee asiasta ensin sopia 
Pohjola Rakennuksen palvelukoordinaattorin kanssa. 
Suosittelemme neuvottelemaan toivomistanne 
muutostöistä mahdollisimman pikaisesti 
rakennustöiden 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 %. 

Tuotekuvat © Pohjola Rakennus & valmistajat
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Töiden  
suoritus ja  
vastaanotto
Muutos- ja lisätyöt suorittaa aina Pohjola Rakennus, 
joka hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat materiaalit ja 
laitteet sekä valitsee mahdollisen aliurakoitsijan. Muu-
tostöiden takuu- sekä työturvallisuusvastuut asetta-
vat rajoituksia, jonka vuoksi asunnon ostajan ei ole 
mahdollista hankkia materiaaleja tai työn suorittajaa 
itse.

Muutos- ja lisätyöt ovat tarkistettavissa ja vastaanotet-
tavissa samaan aikaan kuin varsinaiset urakkasopimuk-
sen mukaiset työt. Muutos- ja lisätöihin pätevät samat 
laatuvaatimukset kuin uuteen asuntoon asuntokauppa-
lain mukaisesti.

Maksaminen
Pohjola Rakennus Oy Suomi laskuttaa tilaamasi muutos-
työt yhdessä erässä noin yhtä kuukautta ennen muutto- 
päivää. Mikäli asunnon on ostanut useampi kuin yksi taho 
ja ostajat asuvat eri osoitteissa, lasku toimitetaan kauppa-
kirjassa ensimmäisenä mainitulle ostajalle, ellei kauppa- 
kirjaan 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.

Ajatus muutostyöstä.

Pyydä tarjous palvelukoordinaattorilta: 
minna.kinnunen@pohjolarakennus.fi

Palvelukoordinaattori selvittää 
muutostyön mahdollisuuden, 
aikataulun ja hinnan

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

Tarkista tehdyt muutostyöt  
muuttotarkastuksen yhteydessä.  
Lasku muutostöistä tulee kuukautta 
ennen muuttopäivää.

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

Materiaalit voivat muuttua rakennusaikana tavarantoimittajasta johtuen. 

Tällöin muutos korvataan vastaavalla tuotteella.

WEHMAAN asuintilojen päällysteet

TILA LATTIA SEINÄT   KATTO 

ET parketti maalattu maalattu/ruiskutas. 

OH parketti maalattu ruiskutasoitus 

KT/R parketti maalattu maalattu/ruiskutas.

MH parketti maalattu ruiskutasoitus 

VH parketti maalattu maalattu/ruiskutas. 

KH         laatoitettu  laatoitettu  paneeli 

SAUNA laatoitettu  paneloitu   paneloitu 

Visualisointikuvassa taiteilijan näkemys asunnosta A58. 

Osa kalusteista lisähintaisia muutostyöitä.

Muut muutostyöt
Jos haluat tehdä muutostöitä, jotka poikkeavat tässä  
materiaaliesitteessä esitetyistä, pyydä niistä tarjous Pohjola 
Rakennukselta. Tarjoukset tehdään tapauskohtaisesti.

Asunnoissa (lukuun ottamatta as. 1, as. 9, as. 11, as. 12, as. 22, 
as. 23, as. 33, as. 34, as. 44, as. 45, as. 55, as. 56 ja as. 66) 
on Parmarinen elementtikylpyhuoneet. Myös elementti- 
kylpyhuoneiden laattojen kokoa voidaan muuttaa, kun 
pyydät muutostarjouksen annetussa aikataulussa. Parma-
rinen kylpyhuoneesta on erillinen asennus- ja kiinnitysohje 
asukaskansiossa. Ohjeen noudattaminen on tärkeää, jottei 
kylpyhuoneen vedeneristys tai seinän sisällä oleva tekniikka 
vahingoitu.

4  
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Silmänruokaa
Vantaan Wehmaan kodeissa 
riittää ihailtavaa jokaista  
neliötä myöten. Nykyaikaiset  
pintamateriaalit ihastuttavat  
tyylikkyydellän ja tarvittaessa 
lisäpiristystä tuovat tehoste- 
seinät ja tummat keittiökaapistot.

Tervetuloa sisustamaan!

Visualisointikuvassa taiteilijan 

näkemys asunnosta A65. 

Osa kalusteista lisähintaisia 

muutostyöitä.
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Jalalla 
        koreasti

Kaunis ja kestävä. 
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 tammi- 
parketti. Se on lämmin ja tunnelmallinen valinta, joka  
antaa miellyttävää kontrastia vaaleille kalusteille.

VANILJA 
Vanilja on valkomattalakattu, 
3-sauvainen tammiparketti, joka on 
ollut asiakkaidemme suosikki jo vuosia. 
Asennetaan vakiona.

HUNAJA 
Hunaja on mattalakattu, 3-sauvainen 
tammiparketti. Tammiparketti on lattioiden 
klassikko, joka ei koskaan poistu muodista.

SMOKY&SMOKY 
Smoky&Smoky on 3-sauvainen petsattu ja mattalakattu 
tammiparketti. Lisähintainen vaihtoehto. + 20 €/m2

ANDANTE 
Andante on valkomattalakattu 1-säleinen tammilauta-
parketti, jonka kuvio jäljittelee massiivilankkulattiaa.  
Lisähintainen vaihtoehto. + 50 €/m2

Visualisointikuvassa taiteilijan 

näkemys asunnosta A57.

Lisähintaiset parketit
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Hyvän unen 
reseptit
Avainsanat laadukkaaseen 
uneen ovat rauhalliset värit, 
luonnonmateriaalit sekä selkeä, 
yhtenäinen sävymaailma.

Makuuhuoneen sisustuksen kanssa 
kannattaa pitää mielessä vanha 
sanonta; ”Less is more” eli vähemmän 
on enemmän, sillä harmoninen ja 
levollinen sisustus takaa hyvät yöunet. 
Yöunien ollessa laadukkaat, maailma 
tuntuu heti paljon paremmalta pai-
kalta. Makuuhuonetta pidetäänkin 
usein kodin tärkeimpänä huoneena, 
sillä vietämme makuuhuoneessa jopa 
kolmasosan päivästämme.

Luo makuuhuoneesta uniesi keidas 
sisustamalla se viihtyisästi ja 
harmonisesti. Ajattomat värisävyt, 
luonnonmateriaalit ja persoonalliset 
yksityiskohdat saavat tilan kuin tilan 
näyttämään kauniilta ja seesteiseltä. 
Pienillä elementeillä, kuten verhoilla, 
vuodevaatteilla, matoilla ja tyynyillä 
sisustat makuuhuoneesi helposti 
omaan tyyliisi sopivaksi ja makuuhuo-
neen tunnelman päivittäminen käy 
käden käänteessä.

Valaistus on luonnollisesti iso osa 
makuuhuoneen tunnelmaa, joten kan-
nattaa kiinnittää erityistä huomiota 
siihen. Lukutoukka tarvitsee tehok-
kaamman valaisimen, kun puhelimen 

tai tablettitietokoneen selaajalle 
riittää himmeämpi tunnelma- 
valaistus.

Tärkeintä makuuhuoneen sisustuk-
sessa on kuitenkin luoda tunnelmal-
linen ja levollinen ympäristö, jossa 
rentoutuminen onnistuu ja uni mais-
tuu. Vaaleat tekstiilit ovat useimmille 
avain onnellisten unien maailmaan ja 
valokin siivilöityy kauniimmin pellava-
verhojen takaa. Hotellimainen tun-
nelma valkoisine vuodevaatteineen 

houkuttelee päiväunille ja muhkeat 
tyynyt hellivät niin niskaa kuin mieltä-
kin. Mielenkiintoa vaaleaan sisustuk-
seen luot helposti käyttämällä pieniä 
tehostevärejä esimerkiksi koristetyy-
nyissä tai vaikka tyynynpäällisissä. 
Yöpöytinä voi toimia tavallisten  
pöytien sijaan kasa vanhoja mat-
kalaukkuja tai lapsuuskodin vintiltä 
löytyneet puulaatikot. Sängyn ylä-
puolella voi ripustaa taulujen sijasta 
vaikka perinteisen ryijyn tai trendik-
kään macrameen. Valinta on sinun.

Visualisointikuva aiemmin 

toteutetusta kohteesta.

Visualisointikuva aiemmin 

toteutetusta kohteesta.
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Vaihtoehtoinen kokonaisuus: 
lattialaatta Carnaby street grey 10 x 10 cm, 
seinälaatta Arctic Matt valkoinen 20 x 40 cm, 
tehostelaatta Carnaby wall grey 20 x 40 cm

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

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

Carnaby street grey 
harmaa 
sauma keskiharmaa 
10 x 10 cm

Carnaby wall grey 
harmaa 
sauma keskiharmaa 
20 x 40 cm

Tehosteseinän laatta

Lattialaatta

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

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

Arctic Matt 
valkoinen matta 
sauma valkoinen 
20 x 40 cm

Valkoinen seinälaatta

Arctic Glossy 
valkoinen kiiltävä 
sauma valkoinen 
20 x 40 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.

Vakiovalinnat korostettu. 
Mallikuvat suuntaa antavia, painoteknisistä syistä värisävyt eivät vastaa täysin alku- 
peräisiä. Kaikki käyttämämme laatat ovat RTV:n mallistosta. Mikäli haluat vakiovalikoiman 
ulkopuolisia laattoja, voit tiedustella muutosvalikoimaa palvelukoordinaattoriltamme, jolta 
saat tarjouksen sinua miellyttävistä muutoslaatoista.
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1.  Allashana: Oras Vega 1812FG/1814G     2. Wc-istuin: IDO Seven D    3. Suihku: Oras Optima 7149

4. Saunan panelointi ja lauteet: vähäoksainen kuusi (selkänoja + 85€)    5. Kiuas: Harvia Vega    6. Saunan valaisin: Ensto AVH 11.2 (kuusiritilä)

7. Saunan ovi: savunharmaa lasiovi, pyöreä vedin    8. Peilikaappi: Temal Highlight Modern    9. Allaslaatikosto: Temal Stella

10. Suihkuseinä: Kääntyvä kirkas lasi    11. Pesuhuoneen katto: vähäoksainen kuusi     12. Koukustot: Abloy Trik

1.

4.

9.

2.

6.5.

10.

3.

7.

12.

8.

Vakiovarusteet

11.
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6.

7.

8.

1.  Pesutorni: Electrolux EW6F5248P7 + EW8H528P7  +1210 €     2. Led-spotit: pesuhuoneen kattoon 3 kpl +350 €

3. Pesuhuoneen katto: haapa  +720 €     4. Pesuhuoneen katto: valkolakattu vähäoks. kuusi  +720 €     5. Saunan seinät, lauteet ja katto: haapa +800 €

 6. Saunan kuituvalot: 1 + 6 kpl  +1100 €     7. Selkänoja: kuusi  +85 € (Haapa + 110 €)     8. Kiuas: Harvi Moderna V60E 6 kw  +350 €     

9. Sadesuihku: Oras Optima 7192  +400 €     10. Koukustot: Smedbo House  +160 €     11aa. Korotettu wc-istuin: IDO Seven D soft close  +100 €

Saunan ovi: Kirkas lasiovi + 80 €

1.

9. 10.

3.

2.

11.

Lisähintaiset vaihtoehdot

Valokuva aiemmin 
toteutetusta kohteesta.

4.

5.
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HiilipuuValkoinen matta

Maalattu harmaa

Valkaistu tammi

Kiiltävä valkoinen, 
lisähintainen

Luonnollinen tammi

Kalusteovet keittiö & komerot

Vakiovalinnat korostettu. Mallikuvat suuntaa antavia, painoteknisistä syistä värisävyt eivät vastaa täysin alkuperäisiä. 
Pohjola Rakennus pidättää oikeuden vaihtaa kaluste- ja kodinkonetoimittajia.

Välitilalaatat

Plaqueta Blanco Brillo 
tiililadonta, sauma valkoinen 10 x 30 cm

Plaqueta Blanco Mate 
10 x 30 cm 

Plaqueta Coco Brillo 
sauma luonnonvaalea 10 x 30 cm 

Plaqueta Perla Brillo 
sauma keskiharmaa 10 x 30 cm 

Työtason laminaatti

Vetimet

Vaalea kalkkikivi Hiilipuu Valkoinen

Rantapyökki Harmaa betoni Kellertävänruskea

Lisähintaiset välitilalevyt Lisähintaiset välitilalasit

Valkoinen kiiltävä 
HY002A 
300 €

Valkoinen kiiltävä (vihertävä)  
350 €

Valkoinen satiini  
HY155 
300 € 

Valkoinen Pure White  
(raudaton lasi) 
400 € 

Wehmaan keittiöt inspiroivat jokaisesta 
oman elämänsä huippukokin. Olemme 
valinneet suosikkimme tämän hetken 
trendeistä, unohtamatta asiakkaittemme 
kestosuosikkeja. Laadukkaat keittiömme 
tulevat kotimaisilta toimijoilta. Keittiön 
kalusteet ovat Topi-Keittiöiden ja välitila-
laatat RTV:n valikoimista.

Huippukokin 
keittiö

18   Asunto Oy Vantaan Wehmas
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1 2

8

9

Wehmaan keittiössä kokataan tyylikkäin ja nykyaikaisin varustein. 
Jokainen laite on valittu helppokäyttöisyys ja kestävyys mielessä. 

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

Kaikki alkaa 
raaka-aineista

Kalusteuuni valkoinen Electrolux EOB100W     Induktiotaso Electrolux HOI620S (Keraaminen keittotaso Electrolux HOC620F) 
Kalustemikro (2-3 h asunnot) Electrolux KMFE172TEW (60 cm) (Asennus yksiöihin + 350 €)    Jääkaappipakastin Electrolux low frost EN3602MOW 

Ulosvedettävä liesikupu Swegon Salsa valkoinen     Astianpesukone Electrolux ESF5206LOW valkoinen 60 cm / ESF4202LOW valkoinen 45cm     
Keittiön hana Oras Safira 1039 tai Oras Vega 1825FG     Komposiittiallas Franke Sirius SID 610 (60 cm) harmaa, valkoinen tai musta,  

tai 610-40 (45 cm) harmaa tai valkoinen (Vaihtoehtona rosteriallas Frake Polar PNX 651-78 tai PNX-60)     Välitilan valaisin Led-valolista

Valokuva aiemmin toteutetusta kohteesta.  
Osa valinnoista lisähintaisia muutostöitä.

Integroitu 
astianpesukone 
Electrolux 60 cm 

ESL5335LO
+300 €

1. Kalustemikroaaltouuni rosteri  
2-3 h asunnot 100 €, yksiöt 450 € 
Electrolux KMFE172TEX 60 cm

2. Ulosvedettävä liesikupu musta 200 € 
Swegon Salsa musta lasipaneeli

3. Kalusteuuni rosteri 100 € 
Electrolux EOB100X

4. Höyry- ja pyrolyysiuuni valkoinen 600 € 
Electrolux COP720V

5. Höyry- ja pyrolyysiuuni rosteri 600 € 
Electrolux COP720X

6. Astianpesukone rosteri 100 € 
ESF5206LOX 60 cm tai Electrolux ESF4513LOX 
45 cm

7. Jääkaappipakastin rosteri 120 € 
Electrolux EN3602MOX

8. Integroitu astianpesukone 300 € 
ESL5335LO 60 cm tai ESL4510LO 45 cm

9. Integroitu jääkaappipakastin 600 € 
Electrolux ENN2853COW

10. Rosteriallas 200 € 
Franke Vela VLX 610-50

Kalustemikroaaltouuni yksiöihin 350 €  
Electrolux KMFE172TEW valkoinen

Vakiovarusteet

Lisähintaiset vaihtoehdot
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Sileä valkoinen 
laakaväliovi 
asennetaan vakiona

Aava 
valkoinen laakaväliovi 
+90 € / kpl
(Saatavilla kosteantilan ovena +140 € / kpl)

Kaisla 
valkoinen laakaväliovi 
+90 € / kpl
(Saatavilla kosteantilan ovena +140 € / kpl)

Raita 
valkoinen laakaväliovi 
+90 € / kpl
(Saatavilla kosteantilan ovena +140 € / kpl)

Abloy Polarita 
kromi 
asennetaan vakiona

Abloy Enter 
kromi 
+ 15 € / kpl

Mahdollisuus liukuoviin  
eteisen ja makuuhuoneen  

komerorungon eteen muutostyönä. 
Tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Viimeinen 
silaus
Ovet ja sälekaihtimet viimeistelevät valmiin  
kokonaisuuden. Välioviksi olemme valinneet  
laadukkaat kotimaiset JELD-WENin valkoiset 
laakaovet. Verhokiskot ja sälekaihtimet asennamme 
kaikkiin ikkunoihin vakiona.

Lisäät asuntosi ilmettä vaihtamalla väliovet vaikka 
tammiviiluisiin. Rohkea sisustaja valitsee aina  
muodissa olevan mustan välioven väriksi. 

Sälekaihdin 
valkoinen / metallinen 
Sälekaihtimet parvekkeelle 
erillisellä tarjouspyynnöllä.

Abloy Polarita 
satiinikromi

Visualisointikuvassa taitelijan  
näkemys 67.5 m2 asunnosta.



Asuintilojen materiaalien tilauslomake 
Asunto Oy Vantaan Wehmas - Asolanväylä 12, 01360 Vantaa

Pohjola Rakennus Oy Suomi

Lomakkeen toimittaminen sähköpostilla:

• Ota kuva tai skannaa tilauslomake 

  siten, että kaikki lomakkeen teksti on näkyvissä.

• Lähetä kuva / skannaus osoitteeseen: 

  minna.kinnunen@pohjolarakennus.fi

Lomakkeen toimittaminen kirjepostilla

• Lähetä täytetty tilauslomake kirjeenä 

• Postimaksua ei tarvita

• Lähetä kirje osoitteeseen: 
Pohjola Rakennus Oy Suomi 
Minna Kinnunen 
TUNNUS 5020660 
00003 VASTAUSLÄHETYS

Viereisellä lomakkeella teet asuntosi pinta- 
materiaalien ja kodinkoneiden tilaukset. Mikäli 
haluat tilata asuntoosi ainoastaan vakiovaihto- 
ehtoja, valitse ”Vain vakiovaihtoehdot”.

Jos haluat valita muita vaihtoehtoja, valitse 
haluamasi tuotteet viereiseltä listalta. Vakiovaihto-
ehdot ovat korostettu punaisella.

Palautathan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitet-
tuna. Lomake tulee palauttaa viimeistään erikseen 
ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.

Mitä saisi olla?
LATTIAPARKETTI

Vanilja (valkomattalakattu tammiparketti 3-sauvainen)

Hunaja (mattalakattu tammiparketti 3-sauvainen)

Kaneli (ruskeamattalakattu tammiparketti 3-sauvainen)

LISÄHINTAISET LATTIAPARKETIT

Andante     50 € / m2

Smoky & Smoky     20 € / m2

KOMEROIDEN KALUSTEOVET

Valkoinen matta Hiilipuu Valkaistu tammi 

Luonnollinen tammi Maalattu harmaa

KOMEROIDEN VETIMET

Vedin 79V128 Vedin C77R128 Vedin 78K128

Vedin 280M1282 Vedin 29 Vedin 26

SÄLEKAIHTIMET

Valkoiset sälekaihtimet  Metalliset sälekaihtimet

VERHOKISKOT

Verhokiskot  Ei verhokiskoja

VÄLIOVET

Valkoinen sileä laakaovi

LISÄHINTAISET VÄLIOVET

Aava valkoinen laakaovi    90 € / kpl

Kaisla valkoinen laakaovi    90 € / kpl

Raita valkoinen laakaovi    90 € / kpl

Kosteantilanovi Aava Kaisla Raita 140 € / kpl

PAINIKKEET

Abloy Polarita kromi  Abloy Polarita satiinikromi

Abloy Enter (+ 15 € / kpl)

VAIN VAKIOVAIHTOEHDOT
(Korostettu punaisella värillä)

KEITTIÖN KALUSTEOVET

Valkoinen matta Hiilipuu Valkaistu tammi 

Luonnollinen tammi Maalattu harmaa

LISÄHINTAISET KEITTIÖN KALUSTEOVET

Kiiltävä valkoinen

KEITTIÖN VETIMET

Vedin 79V128 Vedin C77R128 Vedin 78K128

Vedin 280M1282 Vedin 29 Vedin 26

KEITTIÖN TYÖTASON LAMINAATTI

Vaalea kalkkikivi Hiilipuu Valkoinen

Rantapyökki Harmaa betoni Kellertävänruskea

VÄLITILAATAT

Plaqueta Blanco Brillo  Plaqueta Blanco Mate

Plaqueta Coco Brillo  Plaqueta Perla Brillo

LISÄHINTAISET VÄLITILALEVYT

Valkoinen kiiltävä     300 €  

Valkoinen satiini     300 €

LISÄHINTAISET VÄLITILALASIT

Valkoinen kiiltävä (vihertävä)       350 € 

Valkoinen pure white      400 €

KEITTIÖN KODINKONEET & KALUSTEET

Kalusteuuni valkoinen EOB100W

Induktioliesitaso HOI620S Keraaminen taso HOC620F 

Astianpesukone valkoinen 

Kalustemikro valkoinen EMS171760W (vakiona 2-3 h asunnoissa)

Jääkaappipakastin valkoinen EN3602MOW

Ulosvedettävä liesikupu valkoinen Swegon Salsa 

Välitilan Led-valaisinlista

Kaarihana apk-venttiilillä Oras Safira 1039  

Keittiöhana Oras Vega 1825FG

Komposiittiallas harmaa Franke Sirius SID     musta         valk.

Rosteriallas Franke Polar PNX 651-78 / PNX-60

KEITTIÖN LISÄHINTAISET VAIHTOEHDOT

Kalusteuuni rosteri    100 €

Kalustemikroaaltouuni rosteri, 2-3 H 100 €, yksiöt 450€

Kalustemikroaaltouuni yksiöihin, valkoinen  350 € 

Astianpesukone rosteri    100 €

Jääkaappipakastin rosteri    120 €

Integroitu astianpesukone   300 €

Jääkaapipakastin integroitu    600 €

Ulosvedettävä liesikupu musta Swegon Salsa  200 €

Rosteriallas Franke Vela VLX 610-50  200 €

→
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KYLPYHUONEEN VALKOINEN SEINÄLAATTA

Arctic Glossy 20 x 40 cm kiiltävä valkoinen

Arctic Matt 20 x 40 cm matta valkoinen

KYLPYHUONEEN TEHOSTESEINÄLAATTA

Carnaby wall grey 20 x 40 cm harmaa 

Carnaby wall light grey 20 x 40 cm vaaleanharmaa 

Carnaby wall dark grey 20 x 40 cm tummanharmaa

KYLPYHUONEEN LATTIALAATTA

Lattialaatta Carnaby street grey 10 x 10 cm harmaa 

Lattialaatta Carnaby street light grey 10 x 10 cm

Lattialaatta Carnaby street dark grey 10 x 10 cm

Kylpyhuoneen ja saunan materiaalien tilauslomake 

Tilaajan tiedot

Käsittelijän tiedot

Asunto Oy Vantaan Wehmas - Asolanväylä 12, 01360 Vantaa

Pohjola Rakennus Oy Suomi

VAIN VAKIOVAIHTOEHDOT
(Korostettu punaisella värillä)

KYLPYHUONEEN KALUSTEET

Allashana Oras Vega 1812FG/1814G 

Suihku Oras Optima 7149 

WC-istuin IDO Seven D 

Saunan paneelointi ja lauteet vähäoksainen kuusi 

Kiuas Harvia Vega 

Saunan valaisin Ensto AVH 11.2 (kuusiritilä) 

Saunan lasiovi savunharmaa 

Peilikaappi Temal Highlight Modern valkoinen 

Allaskaappi Temal Stella valkoinen  

Kaappien vedin Lungo harjattu alumiini 

Suihkuseinä kääntyvä kirkas lasi savunvärinen lasi 

Koukustot Abloy Trik

Pesuhuoneen katto vähäoksainen kuusi

KYLPYHUONEEN LISÄHINTAISET VALINNAT

Pesutorni Electrolux EW6F5248P7 + EW6C528P5 1210 €

Saunan seinät, lauteet ja katto haapaa 800 €

Pesuhuoneen katto haapa 720 € 

Pesuhuoneen katto valkolakattu kuusi 720 € 

Led-spotit pesuhuoneen kattoon 3 kpl 350 € 

Saunan kuituvalot 1+6 kpl 1100 €

Saunan selkänoja haapa 110 €

Saunan selkänoja kuusi 85 €

Saunan lasiovi kirkas 80 €

Peilikaappi Temal Highlight Modern 80 €
 vaalea tammi musta puu grafiitin harmaa

Allaskaappi Temal Stella    80 €
 vaalea tammi musta puu grafiitin harmaa 
 kiiltävä valkoinen

Kiuas Harvi Moderna V60E 6 kw   350 € 

Sadesuihku Oras Optima 7192   400 € 

Koukusto Smedbo House   160 € 

Korotettu WC-istuin IDO Seven D soft close  100 €

WEHMAAN ASUNTO NRO:

ETUNIMI:

SUKUNIMI:

OSOITE:

SÄHKÖPOSTIOSOITE:

PUHELIN:

PÄIVÄYS:

ALLEKIRJOITUS:

NIMENSELVENNYS:

LOMAKE VASTAANOTETTU PVM:

ALLEKIRJOITUS:

NIMENSELVENNYS:
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Visualisointikuvassa taitelijan näkemys 54.0 m2 asunnosta.



Pohjola Rakennus Oy Suomi  |  Televisiokatu 4, 00240 Helsinki  |  020 775 9600  |  kodit.uusimaa@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. 

Visualisointikuva.


