
Asuntojen sisustusmateriaalit ja varusteet  

As Oy Toivon Kartano Lieto  



Olohuone, keittiö, makuuhuone,   

-Lattiat laminaattia: 

 Tammi Atlas 1-sauvainen,  

Tammi Polar 3-sauvainen, Haapa 1-sauvainen 

-Lattialistat  valkoiset  

-Seinät maalattu värisävy maalarinvalkoinen  

-Katot kuivat tilat, valkoinen kipsiruiskukatto 

-WC/Pesutila paneelikatto 

Tammi Atlas 1-sauvainen Tammi Polar 3-sauvainen Haapa  1-sauvainen 

LATTIAPINNAT 

harmaa 60x30 

harmaa 60x30 

harmaa 10x10 

Tumma  60x30 

Tumma  10x10 

WC, pesuhuone, sauna   

-lattiat harmaa tai tumma 10x10cm  kaakeli  

 

Eteinen  

-laitta harmaa tai tumma 60x30 cm kaakeli  

Lisävarusteena kotimaiset Parlan parketit  

Tammi Manhattan white      Tammi Mayfair Rose  



Keittiön ovet ja työtaso  

Keittiön kalusteovet ovat  mattavalkoisia sileitä, vetimettömiä, vedinurallisia 

maalattuja MDF-ovia.  

Työtasot ovat laminaattipintaiset esim. betoninharmaa tai tummabetonipinta.  

Keittiön allas on rst –allas   

Keittiön välitilassa on valkoiseksi maalattu lasi   

Liesituuletin, huoneistot 55m2  ulosvedettävä integroitu  

Liesituuletin, huoneistot 59m2 ja 74,5m2  valkoinen seinämalli  

Asianpesukone on integroitu   

Mikroaaltouuni on valkoinen sovitekehyksellä 

LED –valaistus yläkaappien alapinnassa  

Induktiotaso  ja valkoinen erillisuuni  

Jääkaappi/pakastin valkoinen  

 

Keittiöhana ORAS Optima 2734 

 

 

Kuva viitteellinen. Kuvassa ovet valkoiset kiiltävät ovet 

KEITTIÖ 



KEITTIÖ  

55m2 huoneisto 

Säilytysratkaisut:  

-Eteisessä kaapistot vedinuraovilla väri 

mattavalkoinen. 

-Makuuhuoneessa kaapistot vedinovilla 

väri mattavalkoinen  



KEITTIÖ  

59m2 huoneisto 

KEITTIÖ 74,5m2 huoneisto 

Säilytysratkaisut:  

-Eteisessä kaapistot vedinuraovilla väri mattavalkoinen. 

-Makuuhuoneissa kaapistot vedinovilla väri mattavalkoinen  



       

Sauna, pesuhuone  

Saunan ja pesutilan välissä lasiseinä  

Saunan paneeli ja lauteet tervaleppä  

KHH kalusteovet ovat  vetimellisiä  mattavalkoisia,  

maalattuja MDF-ovia.  

Työtaso laminaattipintainen esim. betonin harmaa, valkoinen  

Design kiuas Harvia Cilindro valkoinen  

 Kuva viitteellinen 

SAUNA  ja  

PESUHUONE 

SEINÄLAATTA MATTAVALKOINEN 

60X30 CM 

Suihkuhana: ORAS Optima  7149 

WC  / pesuhuone, huoneistot 59m2 ja 74,5m2: ORAS Optima  2702 

WC  / pesuhuone, huoneisto 55m2 : ORAS Safira 1034 

Optima 2702 Optima 7149 
Safira   



PESUHUONE / WC  55m2  

-KHH kalusteovet ovat  vetimellisiä  

mattavalkoisia,  

maalattuja MDF-ovia.  

-Työtasot ovat laminaattipintaiset 

esim. betoninharmaa tai valkoinen.  

-Allas on rst –allas   

-Peili tason yläpuolella  

-KHH kalusteovet ovat  vetimellisiä  mattavalkoisia, maalattuja MDF-ovia.  

-Työtasot ovat laminaattipintaiset esim. betoninharmaa tai valkoinen.  

-Allaskaappi valkoinen ja peili  

-Suihkuseinä  

PESUHUONE / WC  59m2 ja 74,5m2  



Lisävarusteena asuntoihin on saatavana takka ja savuhormi  

Vaihtoehto 1.  

varaava Linnatuli Maria –takka , etupinnan kaakeleilla  

Vaihtoehto 2.  

kiertoilmatakka Smidson Porto 5, väri: valkoinen, harmaa tai musta  

LISÄVARUSTEITA 

TAKKA JA HORMI 

Smidson Porto5   

valkoinen , musta ja harmaa 

Smidson Porto5 valkoinen 

Linnatuli varaava  

Maria –takka 

Erilaisilla etukaakeli 

vaihtoehdoilla  

 


