
Asunto Oy Helsingin Verkkosaarenranta
6.10.2022

Huoneistonumero:

Nimi:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Osoite:

HUONEISTON MATERIAALIVALINNAT

1. Asuinhuonetilojen lattiat

1.1. VINYYLI

a) Vinyylilankku Cello CEL-5755-IB KL33 PARIS

b) Vinyylilankku Cello CEL-5757-IB KL33 TOKYO

c) Vinyylilankku Cello 5759-IB KL33 KUALA LUMPUR

1.2. PARKETTI

d) Tarkett Shade Tammi CREAM WHITE TRES, 3-sauvainen, mattalakka

e) Tarkett Pure Tammi NATURE TRES, 3-sauvainen, mattalakka

Muita parketti- ja vinyylivaihtoehtoja tarjotaan lisä- ja muutostyönä (ks. materiaalivalintaohje).

2. Keittiön kalusteet

2.1. KEITTIÖN KALUSTEOVET

Kaapistojen ja komeroiden rungot valkoiset, ovet mikrolaminaattia

Yläkaapit

a) Topi-Keittiöt, Luoto 03 Snow White

b) Topi-Keittiöt, Luoto 15 Koivu

c) Topi-Keittiöt, Luoto 66 Hiilipuu 

Alakaapit

a) Topi-Keittiöt, Luoto 03 Snow White

b) Topi-Keittiöt, Luoto 15 Koivu

c) Topi-Keittiöt, Luoto 66 Hiilipuu 



LISÄHINTAINEN VALINTA:

Yläkaapit                    Lisähinta (sis. alv. 24 %)

d) Topi-Keittiöt, HO11 Hohto valkoinen kiiltävä 680 €/keittiö

e) 680 €/keittiö

Alakaapit                    Lisähinta (sis. alv. 24 %)

d) Topi-Keittiöt, HO11 Hohto valkoinen kiiltävä 680 €/keittiö

e) 680 €/keittiö

2.2. KEITTIÖN VETIMET

a) Topi-Keittiöt, kulmikas rosterivedin 78

b) Topi-Keittiöt, rosterivedin 34

c) Topi-Keittiöt, kulmikas vedin musta 80

2.3. KEITTIÖN VÄLITILA

laminaatti

a) Topi-Keittiöt, HYR155 4mm valkoinen satiini

b) Topi-Keittiöt, HY002A 4mm valkoinen kiiltävä

c) Topi-Keittiöt, MO1372 4mm tumma harjattu alumiini

tai

laatta

d) Pukkila Harmony Arquitectos White 97x297 mm sileä kiiltävä valkoinen

e) Pukkila Harmony Arquitectos Steel Grey 97x297 mm sileä kiiltävä harmaa

f) Pukkila Harmony Arquitectos White 97x297 mm sileä himmeä valkoinen

g) Pukkila Harmony Arquitectos Steel grey 97x297 mm sileä himmeä harmaa

Laatat tiililadonnalla 1/2 (tämä voidaan muuttaa pyydettäessä)

2.4. KEITTIÖN TASOT

Tasot laminaattitasoja suorilla abs-raunoilla, paksuus 30mm

a) Topi-Keittiöt, tumma laminaattitaso TL R915 siniteräs väre

b) Topi-Keittiöt, laminaattitaso harmaa F214D harmaa betoni kohokuvio

c) Topi-Keittiöt, laminaattitaso F255R valkoinen kiiltävä

2.5. KEITTIÖN ALLAS

a) Franke Bell BCX 610-45 (mitat 51x51cm)

LISÄHINTAINEN VALINTA:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

b) Franke Sirius SID 610, valkoinen komposiitti 200 €/kpl

c) Franke Sirius SID 610, harmaa komposiitti 200 €/kpl

d) Franke Sirius SID 610, musta komposiitti 200 €/kpl

Topi-Keittiöt, KI22 Kvartetti mattamusta

Muita kalustevaihtoehtoja tarjotaan lisä- ja muutostyönä. Kalusteisiin liittyen voitte olla yhteydessä 

suoraan Topi-Keittiöihin, ks. materiaalivalintaohje. Voitte tilata Topi-Keittiöiltä myös henkilökohtaista 

suunnittelupalvelua.

Topi-Keittiöt, KI22 Kvartetti mattamusta

Sauma 

laatan 

sävyn 

mukaan



2.6. KEITTIÖN HANA

a) Oras Vega 1839FG, kromin värinen

b) Oras Vega 1839FG, musta

3. Eteisen ja makuuhuoneiden vaatekaapit

3.1. ETEISEN JA MAKUUHUONEIDEN VAATEKAAPIT

a)

4. Kosteiden tilojen kalusteet

4.1. PEILIKAAPPI, KPH

a)

b)

LISÄHINTAINEN VALINTA:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

c)

d)

e)

f)

g)

* Huom! Tämä valinta koskee myös eteiseen sijoitettavia erillispyykkikaappeja. Tarkemmin 

sijoitus esitetty pohjakuvassa.

Polaria Lumena LED-valaisimella, kahdella ovella, 60x70x14/17,5 cm, 

IP44, 2-os. pistorasia, valkoinen

Polaria Lumena LED-valaisimella, kahdella ovella, 60x70x14/17,5 cm, 

IP44, 2-os. pistorasia, harmaa

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 60x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 7/4.7 W, vaalea tammi

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 60x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 7/4.7 W, musta puu

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 60x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 7/4.7 W, kiiltävä valkoinen

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 60x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, mattavalkoinen

Topi-Keittiöt, rungot valkoiset ja ovet valkoista melamiinia.*

Vetimet samat kuin keittiövalinnoissa

Muita kalustevaihtoehtoja, kuten peili- ja mattalasiovia kalusteisiin, tarjotaan lisä- ja muutostyönä. 

Kalusteisiin liittyen voitte olla yhteydessä suoraan Topi-Keittiöihin, ks. materiaalivalintaohje. Voitte 

tilata Topi-Keittiöiltä myös henkilökohtaista suunnittelupalvelua.

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 60x68x16/25 cm,  IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 7/4.7 W, valkoinen

280 €/kpl

340 €/kpl

370 €/kpl

280 €/kpl

280 €/kpl



h)

i)

j)

4.1.1. PEILIKAAPPI, ERILLIS-WC

a)

b)

LISÄHINTAINEN VALINTA:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

4.2. ALLASKAAPPI, KPH

a) Polaria Noval allas+allaskaappi, kahdella laatikolla 60x60x45 cm, valkoinen

b) Polaria Noval allas+allaskaappi, kahdella laatikolla 60x60x45 cm, harmaa

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 50x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 4.7/4.7 W, vaalea tammi

370 €/kpl

Polaria Lumena LED-valaisimella, kahdella ovella, 50x70x14/17,5 cm, 

IP44, 2-os. pistorasia, valkoinen

Polaria Lumena LED-valaisimella, kahdella ovella, 50x70x14/17,5 cm, 

IP44, 2-os. pistorasia, harmaa

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 50x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 4.7/4.7 W, valkoinen

550 €/kpl

395 €/kpl

395 €/kpl

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 50x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 4.7/4.7 W, musta puu

Temal Highlight peilikaappi kahdella ovella, 50x68x16/25 cm, IP44, 2-os. 

pistorasia oikea, ledivalot 4.7/4.7 W, kiiltävä valkoinen

550 €/kpl

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 60x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, musta tammi
370 €/kpl

370 €/kplDansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 60x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, valkojalava

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 60x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, tummanharmaa

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 50x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, tummanharmaa

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 50x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, valkojalava

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 50x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, mattavalkoinen

550 €/kpl

395 €/kpl

Dansani Mido valaisinpeilikaappi kahdella ovella, 50x70,4x14,5 cm, 

sisältää vetimet, päävalaistus, pistorasia keskellä, musta tammi

600 €/kpl

395 €/kpl



LISÄHINTAINEN VALINTA

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

4.2.1. ALLASKAAPPI, ERILLIS-WC

a) Polaria Noval allas+allaskaappi, kahdella laatikolla 50x60x45 cm, valkoinen

b) Polaria Noval allas+allaskaappi, kahdella laatikolla 50x60x45 cm, harmaa

LISÄHINTAINEN VALINTA

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

c)

d)

e)

f)

g) 169 €/kpl

320 €/kplDansani Mido kalustesetti Cappella 62x66,4x40,5 cm, kahdella laatikolla, 

sisältää vetimet, tummanharmaa

Dansani Mido kalustesetti Cappella 62x66,4x40,5 cm, kahdella laatikolla, 

sisältää vetimet, valkojalava

740 €/kplTemal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 57,5x64x40 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, kiiltävä valkoinen

540 €/kpl

Dansani Mido kalustesetti Cappella 62x66,4x40,5 cm, kahdella laatikolla, 

sisältää vetimet, musta tammi

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 57,5x64x40 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, musta puu

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 47,5x64x30 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, vaalea tammi
480 €/kpl

Dansani Pro Better kalustesetti Mini Amber 51x65,8x36,5 cm, kahdella 

laatikolla, sisältää vetimet, mattavalkoinen

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 57,5x64x40 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, vaalea tammi

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 57,5x64x40 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, valkoinen
690 €/kpl

690 €/kpl

320 €/kpl

480 €/kpl

320 €/kpl

480 €/kpl

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 47,5x64x30 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, kiiltävä valkoinen

690 €/kpl

Dansani Mido kalustesetti Cappella 62x66,4x40,5 cm, kahdella laatikolla, 

sisältää vetimet, mattavalkoinen
320 €/kpl

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 47,5x64x30 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, musta puu

Temal Trend allaskaappi kahdella laatikolla, 47,5x64x30 cm, allas 

keskellä, hanareikä takana vasemmalla, valkoinen



h)

i)

j)

4.3. PYYKKIKAAPPI *

a)

b)

LISÄHINTAINEN VALINTA:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

c)

c)1. syvyys 48 cm
c)2. syvyys 58 cm

d)

d)1. syvyys 48 cm
d)2. syvyys 58 cm

e)

e)1. syvyys 48 cm
e)2. syvyys 58 cm

f)

f)1. syvyys 48 cm
f)2. syvyys 58 cm

g)

h)

i)

169 €/kpl

169 €/kpl

169 €/kpl

180 €/kpl

180 €/kpl

169 €/kpl

Dansani Pro Better kalustesetti Mini Amber 51x65,8x36,5 cm, kahdella 

laatikolla, sisältää vetimet, mattavalkoinen

Dansani Pro Better kalustesetti Mini Amber 51x65,8x36,5 cm, kahdella 

laatikolla, sisältää vetimet, musta tammi

420 €/kpl

440 €/kpl

380 €/kpl

360 €/kpl

380 €/kpl

Temal korkea kaappi, kaksi hyllyä, yksi pyykkikori ja kaksi säilytyskoria, ovi 

oikea, 40x182 cm, musta puu + tukijalat 2kpl:

360 €/kpl

Dansani Pro Better korkea kaappi 40x176x35 cm, kahdella pyykkikorilla ja 

kolmella hyllyllä, sisältää vetimet, tummanharmaa

Dansani Pro Better kalustesetti Mini Amber 51x65,8x36,5 cm, kahdella 

laatikolla, sisältää vetimet, tummanharmaa

Dansani Pro Better kalustesetti Mini Amber 51x65,8x36,5 cm, kahdella 

laatikolla, sisältää vetimet, valkojalava

180 €/kpl

Dansani Pro Better korkea kaappi 40x176x35 cm, kahdella pyykkikorilla ja 

kolmella hyllyllä, sisältää vetimet, mattavalkoinen

Polaria PYK 400/S530 korkea kaappi kolmella korilla ja kahdella hyllyllä, 

40x53x170 cm, valkoinen

Polaria PYK 400/S530 korkea kaappi kolmella korilla ja kahdella hyllyllä, 

40x53x170 cm, harmaa

Temal korkea kaappi, kaksi hyllyä, yksi pyykkikori ja kaksi säilytyskoria, ovi 

oikea, 40x182 cm, kiiltävä valkoinen + tukijalat 2kpl:

Temal korkea kaappi, kaksi hyllyä, yksi pyykkikori ja kaksi säilytyskoria, ovi 

oikea, 40x182 cm, vaalea tammi + tukijalat 2kpl:

Temal korkea kaappi, kaksi hyllyä, yksi pyykkikori ja kaksi säilytyskoria, ovi 

oikea, 40x182 cm, valkoinen + tukijalat 2kpl:

Dansani Pro Better korkea kaappi 40x176x35 cm, kahdella pyykkikorilla ja 

kolmella hyllyllä, sisältää vetimet, valkojalava

380 €/kpl

360 €/kpl



j)

4.4. SUIHKUSEINÄ / SUIHKUKULMA

a)

LISÄHINTAINEN VALINTA:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

b)*

4.5. KYLPYHUONEEN HANAT

a)

5. Kylpyhuoneiden laatoitukset

5.1. SEINÄLAATAT

a) Pukkila Harmony Arquitectos White 197x397mm sileä kiiltävä valkoinen

b) Pukkila Harmony Arquitectos White 197x397mm sileä himmeä valkoinen

Sauma laatan sävyn mukaan

5.2. LATTIALAATAT

a) Pukkila Europe Grey 97x97mm sileä himmeä harmaa

b) Pukkila Europe Beige 97x97mm sileä himmeä beige

c) Pukkila Europe Black 97x97mm sileä himmeä musta

Sauma laatan sävyn mukaan

Huom! Temalin ja Dansanin kalusteet eivät kestä jatkuvaa vesialtistusta, ainoastaan satunnaisia 

roiskeita. Tästä syystä esim. allaskaapin ja suihkun välissä on oltava vähintään suihkuseinä jotta takuu 

voidaan antaa.

300 €/kpl

* Huom! Suihkukulmaa ei voi valita saunallisiin asuntoihin, joissa saunan ovi on suihkun vieressä (esim. 

asunto A4). Suihkukulma estäisi saunan oven aukeamisen.

Dansani Pro Better korkea kaappi 40x176x35 cm, kahdella pyykkikorilla ja 

kolmella hyllyllä, sisältää vetimet, musta tammi

* Huom! Pyykkikaappi sijoitetaan pesuhuoneeseen tai sen läheisyyteen esim. eteiseen. Nämä valinnat 

koskevat vain pesuhuoneseen sijoitettavia pyykkikaappeja. Tarkemmin sijoitus ja mitat (leveys ja syvyys) 

esitetty pohjakuvassa.

Kylpyhuoneen pesualtaan hana Oras Vega 1812G, kromi, suihku Oras 

Optima 7149, kromi.

Suihkuseinä Hietakari Neo N02 Kääntyvä suihkuseinä harmaa kirkas, 

leveys 679-694mm

Suihkukulma Neo N48 (N12xN12) suihkunurkka kääntyvillä ovilla harmaa 

kirkas, ovien leveys 905-920mm

180 €/kpl

180 €/kpl

Dansani Pro Better korkea kaappi 40x176x35 cm, kahdella pyykkikorilla ja 

kolmella hyllyllä, sisältää vetimet, valkojalava



5.3. TEHOSTESEINÄ, VALINNAINEN

a) Pukkila Europe Wall Grey 197x397mm sileä himmeä harmaa

b) Pukkila Europe Wall Beige 197x397mm sileä himmeä beige

c) Pukkila Europe Wall Black 197x397mm sileä himmeä musta

d) Ei tehosteseiniä

Sauma laatan sävyn mukaan

Muita Pukkilan laattavaihtoehtoja tarjotaan lisä- ja muutostyönä (ks. materiaalivalintaohje).

6. Kuivien tilojen pintamateriaalit

6.1. SEINIEN MAALAUS

a) Seinäpinnat, maalattu valkoinen sävy Tikkurila Paperi F497

6.2. TEHOSTESEINÄT OLOHUONE

b) Sävyt alla olevista vaihtoehdoista:

LISÄHINTAINEN VALINTA: TEHOSTESEINÄT MUIHIN TILOIHIN

c) Sävyt alla olevista vaihtoehdoista:                    Lisähinta (sis. alv. 24 %)                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

500 €/tehosteseinä

tila?

tila?

tila?

tila?

tila?

Huom! Tehosteseinän sijainti toteutetaan arkkitehdin suunnitelman mukaisesti.     Seinä- ja 

lattialaattojen saumaus väriin sävytetty.

Tikkurila Y487 Piazza

Tikkurila V481 Shantung

Tikkurila Y487 Piazza

Tikkurila X487 Laasti

Tikkurila V403 Savanni

Tikkurila X487 Laasti

Tikkurila V403 Savanni

Tikkurila G467 Herkkusieni

Tikkurila V481 Shantung

Tikkurila G467 Herkkusieni

Valinta kattaa olohuoneeseen merkityn tehosteseinän alkuperäisen pohjapiirustuksen mukaan. Mikäli 

asunnon tehosteseinää ei ilmoiteta valintalomakkeella, asuntoon ei toteuteta tehosteseinää. 

Olohuoneen yhdestä tehosteseinästä ei veloiteta lisähintaa.



7. Kodinkoneet

7.1. KODINKONEET ELECTROLUX (LIESITUULETIN VALLOX)

a) VAKIOVALINTA, VALKOISET KODINKONEET

Erillisuuni valkoinen COB100W tai vastaavan hintaluokan tuote

Jääkaappipakastin valkoinen LNT5NF33W3 tai vastaavan hintaluokan tuote

Jääkaappi korkea valkoinen LRS2DF39W tai vastaavan hintaluokan tuote (vain 4h)

Pakastin korkea valkoinen LUT5NF26W tai vastaavan hintaluokan tuote (vain 4h)

Astianpesukone valkoinen ESM63300SW (1h) tai vastaavan hintaluokan tuote

Astianpesukone valkoinen ESF5545LOW (2h-4h) tai vastaavan hintaluokan tuote

Induktiotaso musta HOI620S tai vastaavan hintaluokan tuote

Liesituuletin Vallox Delico PTD, valkoinen etupaneeli

LISÄHINTAINEN VALINTA, VALKOISET KODINKONEET:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

b)

c)

d) Vaihto valkoiseen uuniin COB400W tai vastaavan tasoinen tuote 190 €/kpl

e)

f)

MUUT LISÄHINTAISET VALINNAT:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

g)* TERÄKSISET KODINKONEET   800 €/1-3h asunto

1000 €/4h asunto

Laatutasoltaan vakiovalintaisia kodinkoneita vastaavat teräksiset kodinkoneet

Liesituuletin Vallox Delico PTD, musta etupaneeli tai

Liesituuletin Vallox Delico PTD, valkoinen etupaneeli

Kylmälaitevarauksen (3h asunnoista pohjakuvan mukaan) käyttöönotto --

> jääkaappi-pakastin korvataan täyskorkealla jääkaapilla (LRS2DF39W tai 

vastaavan hintaluokan tuote) ja täyskorkealla pakastimella (LUT5NF26W 

tai vastaavan hintaluokan tuote)

640

€/kpl
Vaihto korkeaan valkoiseen jääkaappiin ERT6ME38W (4h ja osa 3h 

asunnoista pohjakuvan mukaan) tai vastaavan tasoinen tuote

Muita Tikkurilan värisävyjä tai laajempia maalausmuutoksia tarjotaan lisä- ja muutostyönä (ks. 

materiaalivalintaohje).

Kaikki tehosteseinät tulee merkata selkeästi asunnon pohjakuvaan jonka saatte asuntomyyjältänne. 

Pohjakuva on toimitettava valintalomakkeen yhteydessä urakoitsijalle.

€/kpl

Vaihto valkoiseen astianpesukoneeseen ESM89310UW (2h-4h, 60 cm) tai 

vastaavan tasoinen tuote

140

140

€/kpl

€/kpl660

Vaihto korkeaan valkoiseen pakastimeen EUT6NE26W (4h ja osa 3h 

asunnoista pohjakuvan mukaan) tai vastaavan tasoinen tuote



h) Vaihto induktiotasoon HHB650FBK 340 €/kpl

i)

j)

* Valinnoissa g-i kodinkoneiden muut ominaisuudet vastaavat vakiovalintoja.

k)

8. Sauna ja pesuhuoneen sekä erillis-wc:n katto

8.1. SAUNA, PESUHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KATTO

a)

b)* KUUSTA Erillis-wc:n kattopaneelit

LISÄHINTAINEN VALINTA:

                   Lisähinta (sis. alv. 24 %)

c)

d)* TERVALEPPÄÄ Erillis-wc:n kattopaneelit 420 €/erillis-wc

e)

f)* LÄMPÖKÄSITELTYÄ HAAPAA Erillis-wc:n kattopaneelit 570 €/erillis-wc

g)

8.2. SAUNAN KIUAS

Vaihto keraamiseen keittotasoon HOC620X (teräskehys) tai vastaavaan 

hintaluokan tuotteeseen

Huom! Mikäli 3h+kt muutetaan väliseinällä 4h+kt, ei kodinkonepaketti automaattisesti 

muutu vaan se tilataan lisä- ja muutostyönä.

LÄMPÖKÄSITELTYÄ HAAPAA Saunan lauteet, seinä- ja 

kattopaneelit sekä kylpyhuoneen kattopaneelit

2090

VAIHTOEHTOINEN VALINTA, EI LISÄHINTAA: INDUKTIOTASON VAIHTO KERAAMISEEN TASOON

*Valinnat b), d) ja f) koskevat vain asuntoja, joissa on erillis-wc.

1990 €/sauna

€/asunto
Vaihto integroituihin kodinkoneisiin (astianpesukone, jääkaappi ja 

pakastin, 4h)

€/asunto

TERVALEPPÄÄ Saunan lauteet, seinä- ja kattopaneelit 

sekä kylpyhuoneen kattopaneelit
2980 €/asunto

€/asunto
Vaihto integroituihin kodinkoneisiin (astianpesukone ja 

jääkaappipakastin)

3420

3760

KUUSTA Saunan lauteet, seinä- ja kattopaneelit sekä kylpyhuoneen 

kattopaneelit

Saunan lasiseinä kylpyhuoneen suuntaan (kirkas) vakio-ovikoolla  

(ilmoitettava 30.11.2022 mennessä)



a)

LISÄHINTAINEN VALINTA:                    Lisähinta (sis. alv. 24 %)

b) 460 €/kiuas

Muita saunan muutostoiveita, kuten valaistusmuutoksia, tarjotaan lisä- ja muutostyönä.

9. Lisähintaan  (sis. alv. 24 %)

9.1. MINI-KEITTIÖ (koskee asuntoja B22, B23 ja B24)

Topi-Keittiöt

a) Peruskeittiö 4220 €/asunto

b) Aamupalakeittiö 4220 €/asunto

c) Baarikeittiö 4220 €/asunto

LOMAKKEEN VIIMEINEN PALAUTUSPÄIVÄ ON 31.12.2022 MENNESSÄ

LOMAKKEEN PALAUTUS:

sähköpostitse

Otsikolla ”Asukasvalinnat, Helsingin Verkkosaarenranta, asunnon numero”

verkkosaarenranta@tencon.fi

allekirjoitettuna ja skannattuna pdf-muotoon ja xls-muodossa.

tai postitse

Tencon Oy / asukasvalinnat (H5086)

Panimokatu 2 A, 4.krs

00580 Helsinki

Aika ja paikka:

Mini-keittiöön kuuluu: matala integroitava jääkaappi (ei pakastinlokeroa), allas ja hana. 

Vetimet samat kuin keittiövalinnoissa.

Kiuas Harvia Cilindro Black steel PC70

Huom! Mikäli ostaja ei tee valintoja määräaikaan mennessä, asennetaan asuntoon a) vaihtoehdot 

(lisähintaisia ei asenneta).

Muita kalustevaihtoehtoja, kuten vaatekaappeja minikeittiöiden tilalle, tarjotaan lisä- ja muutostyönä. 

Kalusteisiin liittyen voitte olla yhteydessä suoraan Topi-Keittiöihin, ks. materiaalivalintaohje. Voitte 

tilata Topi-Keittiöiltä myös henkilökohtaista suunnittelupalvelua.

Kiuas Helo Vienna 60 STS  6 kW musta

mailto:verkkosaari@tencon.fi


Allekirjoitus:




























