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Keittiön kalusteet
Topi keittiö; ovi malli Luoto HR4, laminaattitaso, välitilanlevy ja RST-allas.

Yläovet ja komerot                  Alaovet

Työtaso K019 hopea jalava               välitilalaminaatti F255N     
valkoinen matta



Makuuhuoneen ja eteisen kalusteet
Topi keittiö; ovi malli Luoto HR4, laminaattitaso ja välitilanlevy.

Yläovet ja komerot                  Alaovet

Työtaso K019 hopea jalava               välitilalaminaatti F255N     
valkoinen matta



Kylyhuoneen ja wc:n kalusteet
Topi keittiö; ovi malli Luoto HR4, laminaattitaso ja välitilanlevy.

Yläovet ja komerot                  Alaovet

Työtaso K019 hopea jalava               välitilalaminaatti F255N     
valkoinen matta



Electrolux pakastinkaappi LUS1AF28W ja jääkaappi LRS1DF39W 
(4 h asunnot) 

Vapaasti sijoitettava Elektrolux pakastin, jonka 
nettotilavuus on 245 litraa, pakastuskapasiteetti 
24 kg / vrk ja pikapakastus. Väri valkoinen.

Vapaasti sijoitettava Elektrolux jääkaappi, 
DynamicAir-teknoloigia, nettotilavuus 390 l. Väri 
valkoinen.



Electrolux jääkaappipakastin LNT3LE34W2 
(kaksiot-kolmiot) 

LowFrost helpottaa pakastimen ylläpitoa. ColdSense aktiivinen lämpötilanhallinta suojelee ruoka-aineita. Jääkaapin 
nettotilavuus 220 l ja pakastimen nettotilavuus 110 l. Väri valkoinen.



Electrolux CKB400W Kiertoilmauuni ja HOI630MF Induktiotaso

Monitoimiuuni  ylä- ja alavastukset sekä grillivastus ja 
tuuletin. Irrotettava luukku ja luukun lasit. Kiiltävä 
emali, helppo pitää puhtaana. Suuri tilavuus ja viisi 
kannatintasoa tarjoavat joustavuutta. Väri valkoinen.

Induktio, ajastintoiminto, digitaalinäyttö. Tason 
jokaisessa 4 keittoalueessa PowerBoost -toiminto.  
Kätevä kosketusohjaus.



Electrolux ESF5206LOW, astianpesukone

Tämän astianpesukoneen joustavat, 
tyylikkäät ja modernit korit tarjoavat 
suuren tilavuuden ja joustavuuden 
erilaisia astioita varten. Voit lisätä 
laitteeseen helposti jopa 13 astiastoa 
ja pestä kaikki keittoastiat ja 
ruokailuvälineet kirkkaan puhtaiksi. 
Valitse Pikapesu-lisätoiminto, kun 
olet kiireinen. Pese vähän likaiset 
astiasi 65 °C vain 30 minuutissa. 
Äänitaso 49 dB. Väri valkoinen.



Electrolux integroitu mikroaaltouuni LMS2173EMW

• Mikroaaltoteho 700 W
• Automaattinen sulatus painon mukaan
• Uunitilan tilavuus 17 l
• Mitat (mm) korkeus 352, leveys 595 ja 

syvyys 312
• Alustan halkaisija  (mm) 245
• Tehotasoja 5
• Digitaalinäyttö
• Tehonsäätö vääntimellä
• Väri valkoinen



Electrolux pyykinpesukone EW6F5247G2 ja kuivausrumpu EW6C527G2 
(4h asunnot)

SensiCare-järjestelmää käyttävä ensiluokkainen PerfectCare 600 
-pesukone säätää ohjelman keston täyttömäärän mukaan 
kuluttaen vähemmän energiaa ja vettä. 7 kg täyttömäärä. 
Linkous 1400 rpm. Väri valkoinen.

Kondensoiva kuivausrumpu on varustettu 7 kilon 
täyttömäärällä, usealla erilaisella kuivausohjelmalla. 
Väri valkoinen.



Electrolux kuivaava pyykinpesukone EW7W5268E5 (kaksiot ja kolmiot)

• Electrolux PerfectCare 700 -
pyykinpesukone EW7W5268E5 toimii 
myös kuivausrumpuna

• DualCare-järjestelmä optimoi pesu- ja 
kuivauslämpötilan ja rummun liikkeet 
tekstiilin tyypin ja pyykkimäärän mukaan.

• Täyttömäärä: 8/4 kg

• Linkous 1600 rpm

• SteamCare, DualCare

• Väri valkoinen



Sähkökiuas Mondex Tahko M 6,6 kW 6-9 m³ kiinteä ohjaus

• Tässä kiukaassa korkea suomalainen laatu. 

• Tahko M on mekaanisella ohjauksella varustettu 
lattiakiuas.

• Voit vaihdella löylyn laatua lempeästä ja kosteasta 
kuumempaan heittämällä löylyä kiukaan kylkeen tai 
päälle.

• Joka puolelta aukotettu lattiakiuas lämmittää koko 
pituudeltaan. 

• Tahko M varaa tarpeeksi lämpöä, jotta saunatila 
kuivuu itsekseen löylyistä nauttimisen jälkeen.



Oras Safira allashana/pide, keittiöhana ja suihkusetti



Pintamateriaalit ja varusteet                        20.4.2022

Olohuone, makuuhuone, eteinen, keittiö, aula:
• Lattialaminaatti
• Ruiskupinnoitettu levykatto valk
• Maalatut seinät (F497) valk
Pesuhuone:
• Lattialaatta 10x10 musta/harmaa
• Seinät laatta valk
• Katto lämpöhaapa tai tervaleppä tai vastaava
Sauna:
• Lattialaatta 10x10 musta/harmaa
• Paneeli ja lauteet lämpöhaapa tai tervaleppä tai vastaava
WC:
• Lattialaatta 10x10 musta/harmaa 
• Ruiskupinnoitettu levykatto valk
• Seinät maalattu (F497) valk
Kodinhoitotila:
• Lattialaatta 10x10 musta/harmaa
• Seinät maalattu vaaleanharmaa 

Kalusteet:
• Topi-keittiön kalusteet erillissuunnitelman mukaan. 
Ovet:
• Huonetilan ovet valkoinen laakaovi
• Saunan ovi täyslasiovi 
• Ulko-ovet tehdasvalmisteinen puu ulko-ovi
• Terassinovi lasiaukollinen puu-alumiini ulko-ovi
• Varaston ovi tehdasvalmisteinen puu ulko-ovi
Ikkunat:
• Tehdasvalmisteiset puu-alumiini ikkunat
Muuta:
• Kodinkoneet Electrolux erillissuunnitelman mukaan.
• Huonetilat tehdasvalmisteiset valkoiset listat, sauna, khh ja sh 

sävytetyt puulistat ja ph:n ovi valkoinen muovilista
• Saunassa LED-valot
• Kiinteävalaistus LED-tekniikalla
• Kaapeliverkko ja/tai laajakaista
• Varaston lattia betonipinta ja seinät ei maalausta


