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 V U O D E N  T A K U U L L
A

LAATUJOHTA JA

Astu sisään
ja luo oma unelmatilasi!
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Kuva ei ole kohteesta

U Uuden kotisi 
materiaalit
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TERVETULOA VALITSEMAAN 
MATERIAALIT JA RATKAISUT 
SINUN MAKUUSI
Suunnittele kotisi ilme omilla valinnoillasi ja tee siitä sinun 

näköisesi. Materiaalit ja ratkaisut olemme valinneet pitkään 

kokemukseemme nojaten, joten tarjolla ei ole kuin hyviä vaihtoehtoja. 

Materiaalivaihtoehdot sisältyvät asunnon hintaan. Valitse oma 

vaihtoehtosi laittamalla rasti ympyrään       (      = ei valinnainen ).

Onko sinulla ehkä ihan omanlaisia toivomuksia miten Sinun 

kotiasi tulisi sisustaa ja kalustaa? Muutos-/lisätyönä tehtävät tästä 

materiaalienvalintalomakkeistosta eriävät suunnitelmat saattavat olla 

mahdollista toteuttaa riippuen meneillään olevasta  

rakentamisvaiheesta ja muutostyön luonteesta. Merkkaa valintasi 

huolella ja toimita tämä lomakkeisto ajoissa materiaali- ja  

muutostyöaikataulu huomioiden.

Painoteknisistä syistä tämän esitteen tuotekuvien värit saattavat poiketa todellisuudesta.

Kuva ei ole kohteesta
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KKEITTIÖ
Pohjoismainen selkeys ja funktionaalisuus ovat olleet 

suunnittelijoillamme etusijalla keittiön vaihtoehtoja mietittäessä. 

Täydennä keittiösi ilme omilla valinnoillasi.

Sitoudun tällä sivulla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys

HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.= Valittavissa = Esivalittu

KAAPISTOT

Rungot ja peitelevyt:
valkoinen melamiini

Ovet: Suorareunainen, sileäpintainen, 
valkoinen kiiltävä mdf-ovi

SEINÄMATERIAALIT JA KALUSTEVÄLILAATAT

Vaihtoehto 1: 
Taustamaalattu lasi, Pure White

Vaihtoehto 3: 
Taustamaalattu lasi, Harmaa

Vaihtoehto 2: 
Serie Kaleido Bianco, 30x60 cm

Seinät tasoitetaan ja maalataan maalarinvalkoisella. Kalustevälilaattojen saumalaasti on marmorin valkoinen. Mikäli valintaa ei ole 
tehty, valitaan automaattisesti vaihtoehto 1.

Laminaattitaso, 30 mm Laminaattitaso, 30 mm Laminaattitaso, 30 mm Laminaattitaso, 30 mm

TYÖTASO

Vaihtoehto 1: 
Tummanharmaa 
Grafiitti 

Vaihtoehto 2: 
BW betoni harmaa

Vaihtoehto 3: 
Hiekka 590

Vaihtoehto 4: 
MK musta kivi

TYÖTASOVALAISIN

LED-valokisko

Mikäli valintaa ei ole tehty, valitaan automaattisesti vaihtoehto 1.

Laminaattitaso, betoni 

Laminaattitaso, hiekka

Laminaattitaso, grafiitti
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HANAT

Vaihtoehto 1:
Oras Optima 2734F
APK-venttiilein.

Vaihtoehto 2:
Lapetek LINO-A
antrasiitti, 21309A

ALLAS

Työpöytään upotettu 1-altainen
RST-allas

Työpöytään upotettu 1-altainen
komposiitti allas, musta

Laminaattitaso, musta kivi. Rungot valkoinen melamiini.

Kuva ei ole kohteesta

Lisähintainen kivitaso, Absolut BlackLisähintainen kivitaso, Super Carrara

Kuva ei ole kohteesta Kuva ei ole kohteesta

Kivitaso Kivitaso

Vaihtoehto 1: 
Absolut Black
520€/juoksumetri

Vaihtoehto 2: 
Super Carrara
610€/juoksumetri

Haluatko huippukestävän ja upean kivitason erillishinnalla? Kysy lisää!
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JÄÄKAAPPIPAKASTIN

Siemens KG36VVW32, 
valkoinen  

Kaappipakastin
GS36VVW31 

Jääkaappi
Siemens KS36VNW30

RST 100€ lisähintaan RST 250€ lisähintaan RST 250€ lisähintaan

JÄÄKAAPPI JA PAKASTINKAAPPI 

K KKODINKONEET
Valitse kodinkoneet juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi.  

Täytätkö jääkaapin kaksi kertaa viikossa, vaiko joka päivä,  

tarvitsetko ehkä tilavan pakastimen kesän sadolle?

HUOM! O/V kätisyys  
kalustekaavioiden mukaan.

HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.= Valittavissa = Esivalittu

KEITTOTASOT

Siemens ET651FEN1E

Induktiotaso 
lisähintaan +250€

ASTIANPESUKONE

Siemens SN636X02AE

Sitoudun tällä aukeamlla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys
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KKODINKONEET
Valitse kodinkoneet juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi.  

Täytätkö jääkaapin kaksi kertaa viikossa, vaiko joka päivä,  

tarvitsetko ehkä tilavan pakastimen kesän sadolle?

Sitoudun tällä aukeamlla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys

KALUSTEUUNIT

Siemens HB517GCW0S 
valkoinen, kalusteisiin sijoitettava  

HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.

LIESIKUPU

Integroitu mikroaaltouuni

Vaihtoehto A: Saarekekeittiö
Liesikupu, RST/lasi  

Siemens BF525LMW0  

Vaihtoehto A tai B keittiön mallin 
mukaan.

Vaihtoehto B: Saarekkeeton keittiö
Valkoinen, ulosvedettävä lasilippa.   

Lisähintaan +50€
Siemens HB517GCS0S 
RST, kalusteisiin sijoitettava  

Integroitu mikroaaltouuni

Lisähintaan +50€
Siemens BF525LMS0  

PYROLYYSIUUNIT

Lisähintaan +200€
Siemens HB478GCW0S 
valkoinen, kalusteisiin sijoitettava  

Lisähintaan +200€
Siemens HB574ABR0S 
RST, kalusteisiin sijoitettava  
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HANAT

Pesualtaan hana
Oras Optima bidé + erillinen 
pk-hana LVI-suunnitelmien mukaan. 

Erillis wc:  
Oras Optima 2715F bidé   

KKYLPYHUONE & WC
Upeata skandinaavista vaaleutta ja tyylikästä suunnittelua.  

Täydennä valmis kokonaisuus omalla valinnallasi.

Sitoudun tällä sivulla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys

KYLPYHUONE- JA WC KALUSTEET TASOT

WC ISTUINPEILI JA VALAISIN KOUKUSTOT

Laminaattitaso 30 mmAllaskaappi vetolaatikoilla, 
reelinkivetimellä.

Vaihtoehto 1:
Kiiltävä valkoinen

Vaihtoehto 2:
Betonin harmaa

Seinä-WC

 HUOM! Lopulliset kalusteet ja altaat tarkistettava myyjän/toimittajan kalustekaavioista. HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.= Valittavissa = Esivalittu

Altaan tyyppi kalustekaavion 
mukaisesti (allaskaapin syvyys ja leveys 
vaikuttavat valittavaan altaaseen).

Kuva ei ole kohteesta Kuva ei ole kohteesta

SUIHKUSEINÄ

Ovet: Valkoinen MDFWC-paperiteline:  

Pyyhekoukku:  

Suihkuseinä, kirkas lasi, kääntyvä. 
(Isommat kylpyhuoneet)

Suihkuseinä, kirkas lasi, taittuva ja 
kääntyvä. (Pienemmät kylpyhuoneet)
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SUIHKUSETIT

Suihkusetti Oras Optima 

Kph peili, jonka erikoistehosteena LED taustavalaistus.

Kuva ei ole kohteesta

Vaihtoehto 450€ lisämaksusta:
Oras Optima 7193 sadesuihku 
termostaattihanalla



Vaihtoehto 3: Thames Black  
10x10 cm, saumalaasti tummanharmaa.

Vaihtoehto 2: Thames Antracite 10 x 10 cm, 
vihreään taittava tumman harmaa.  
Saumalaasti laatan sävyä mukaillen.

KYLPYHUONEEN LATTIALAATAT

Mikäli valintaa laattojen osalta ei ole tehty,  
laatoitetaan kph:n lattia vaihtoehdon 1 mukaan.

Laattamallit nähtävillä Hausian asuntomyynnissä.

Vaihtoehto 1:  Cashmire Antracite 
10 x 10 cm, tumman harmaa.  
Saumalaasti laatan sävyä mukaillen.

Vaihtoehto 4:  Thames Sand  
10x10 cm, saumalaasti tummanharmaa.

*Vaihtoehto 1: Diesel living Grunge concrete 
scratch grey 30 x 60 cm vaakaan. Harmaa, 
saumalaasti laatan sävyä mukaillen.

Vaihtoehto 34: Iris Roccia Nero 20 x 45,7 cm
vaakaan, tehosteseinä, sauma lattian 
mukaan.

Vaihtoehto 2: Iris Roccia Grigio 20 x 45,7 cm
vaakaan, tehosteseinä, sauma lattian 
mukaan.

Vaihtoehto 3: Iris Roccia Moro 20x45,7 cm
vaakaan, tehosteseinä, sauma lattian 
mukaan.

Vaihtoehto 1: Roccia Bianco 
20x45,7 cm vaakaan.

KYLPYHUONEEN SEINÄLAATAT JA TEHOSTELAATAT

>> TEHOSTELAATTA, YKSI SEINÄ <<

>> SEINÄLAATTA, PERUSSEINÄT <<

Valkoinen kipsilevykatto.

Vaihtoehto 2: Valkoinen kiiltävä, 
30x60 cm vaakaan.
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KKYLPYHUONE & WC
Olemme valinneet laajasta kirjosta laattoja vaihtoehtoja, jotka sointu-

vat hyvin keskenään ja sopivat hyvin kokonaisuuteen. Laattavalinnoilla 

luot perustunnelman kylpyhuoneellesi - valitse tunteella.

Sitoudun tällä sivulla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys

HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.= Valittavissa = Esivalittu

SAUNA

SEINÄ- JA KATTOMATERIAALI

Kiuas: Harvia Cilindro  
Panelointi: lauteet leppää

*( Dieseliä suositellaan käytettäväksi valkoinen kiiltävä 30 x 60 vaakaan kanssa)
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Kuva ei ole kohteesta

Seinälaatta valkoinen kiiltävä 30x60 cm. Kuva ei ole kohteesta.Tehostelaatta Iris Roccia Moro. Kuva ei ole kohteesta (kuvaa ainostaan lattian tehostelaattaa).

Tehostelaatta Iris Roccia Grigio. Kuva ei ole kohteesta (kuvaa ainostaan seinän tehostelaattaa).



SSÄILYTYS
Tyylikästä ja käytännöllistä säilytystilaa joka huoneessa. Muutostyönä 

tilattavissa erikseen hankkimasi ja juuri sinun tarpeisiisi nähden 

optimoidun kaappijärjestelmän asennus.
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Komerot ovat tanko-/hyllykomeroita 
liuku-ovilla. Kirkkaat peililiukuovet 
alumiinin värisillä kehyksillä. 

ETEISEN KALUSTEET MAKUUHUONE JA VAATEHUONEKALUSTEET

Komeroiden ovet: valkoinen suorareunainen sileäpintainen mdf. 

    Makuhuoneen kaapinovien vaihtaminen peililiukuoviksi lisähinnasta        
    150€/liukuovi. Esim. 3-ovinen kaappi: 3*150= 450 €

Hyllyt ja tangot pohjapiirrustusten ja kalustekaavioiden mukaan.

Teräksiset vetimet, asennus pystyyn. Pituus n. 50 cm.

Katso tarkat tiedot huoneistokohtaisista kalusteista esitetty kalustekaavioissa.

Sitoudun tällä sivulla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys

HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.= Valittavissa = Esivalittu

M



VÄLIOVET

Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi.

Ovenpainikkeet:  
Abloy Polarita, kromattu.

Ovenpainikkeet lisävaihtoehto:  
Abloy Polar 6, lisähinta 20€/ovi.

KYTKIMET JA PISTORASIAT PARVEKEMATOT

Kytkimet ja pistorasiat: 
Väri: valkoinen.
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MMUUT
Vaaleanviileää vaiko lämpimän ruskeaa, verhokiskoa vaiko ei ?  

Olennaisen tärkeitä perustunnelmaa luovia valintoja. Muut yleiset 

valinnat olemme tehneet kokemusperusteisesti puolestasi.

Sitoudun tällä sivulla tekemiini valintoihin.

Päiväys:

Allekirjoitus

ja nimen selvennys

= Valittavissa = Esivalittu

Vaihtoehto 1: 
Valkomattalakattu tammi

Vaihtoehto2: 
Tammi Natur, normaali kuvio

Lautaparketti, 3-sauva, lakattu. Jalkalistat tammen sävyyn sävytetty mänty. 
Kosteiden tilojen kynnykset tammea.

LATTIAMATERIAALIT

HUOM! Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa tällä sivulla esitetyt tuotteet toisiin samanarvoisiin.

VERHOKISKOT

Kaikissa ikkunoissa peitelevyllinen verhokis-
ko polttomaalattua alumiinia, väri:valkoinen.
OH:ssa 2 kiskoa. Liu’ut valmiina kiskoissa.

En halua verhokiskoja

Kuva ei ole kohteesta

Vaihtoehto2: 
Tammi Natur, normaali kuvio

Hei! Voit valita myös 
luonnonmukaisesti valmistetun erittäin 
kestävän ja tyylikkään 1-sauvaisen 
parketin 39 €/m2 lisähinnasta. 

Tarkett Oak Could Grey Plank

Vaihtoehto 2: 
Park 0910

Park 0900

Vaihtoehto 1: 
Park 0313



Yksi lisämakuuhuone maksaa kotisi hinnassa 50 000–150 000 euroa 
asuinalueen sijainnista riippuen. Miksi et siis käyttäisi olemassa olevia 
tiloja paremmin hyödyksi? Hausian muutostyöosaston kautta voit tilata 
italialaista suunnittelutyötä:  monitoimihuonekalun, joka muuntuu päi-
vällä työpöydäksi ja taas illalla sängyksi hyvin kevyesti ohjaamalla. 

Sen käyttö on vaivatonta, sillä työpöydällä olevia tavaroita ei tarvitse 
välttämättä siirtää edes pois ja illalla sängyssä peitot ja lakanat odot-
tavat nukkujaa.

Kun pitäisi löytää paikka sohvalle ja sängylle, mutta tila ei anna myö-
ten... Meilläpä on ongelmaasi ratkaisu. Totuttua vuodesohvaa huo-
mattavasti mukavampana ja tyylikkäämpänä versiona voit tilata kaut-
tamme ketterän kalusteen. Päivisin näet kauniin sohvan, johon olet 
valinnut mieleisesi kankaan. Seinää vasten lepää tauluraamien omai-
sesti ja huomaamattomasti kasetti, jonka lasket illalla alas vuoteeksesi. 
Vuoteen sisällä vuodevaatteesi odottavat valmiina hyvän yön unillesi. 
Sänky on kevyt ja kätevä käyttää. 

Todellinen tilaihme vakituiseen tai satunnaiseen käyttöön!

Tuleeko sukulaisia yökylään tai jääkö kavereita yöksi? Nyt voit jättää 
epämukavat varapatjat varastoon ja pedata vieraille ihan oikeat sängyt. 
Nimittäin työhuoneen tyylikäs sohva muuntuu hetkessä tukevaksi kak-
sipaikkaiseksi, aikuisen nukuttavaksi kerrossängyksi. Mummolassa sohva 
onkin kuin taikaiskusta pikkuväen unipaikka yövierailujen ajan ja mummo 
huolehtii iltasadun lukemisesta.

Tämänkin sohvan voit tilata kätevästi Hausian lisä- ja muutostyöosaston 
kautta – kysy lisää asuntomyynnistä.
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Et halua maksaa hukkaneliöstä. Hyvä.  
Mekään emme halua rakentaa niitä. 

Siksi olemme suunnitelleet tarkkaan kotisi pohjan, joka on kaunis kat-

soa ja jossa sinun olisi helppo asua. Olemme lisäksi miettineet val-

miiksi vaihtoehtoja, miten tilasi muuntuu entistä tehokkaammaksi 

erilaisiin tarpeisiisi sopivaksi arjen pyörityksessä ja juhlatunnelmissa. 

MAKUUHUONE JA VAATEHUONEKALUSTEET TYYLIKKÄÄSTI JA TOIMIVASTI SOHVASTA SÄNGYKSI SOHVA - EIPÄS KUIN MUMMOLAN HÄTÄVARA: KERROSSÄNKY

Kysy heti asuntomyynnistämme, miten lisä- ja muutostyöosasto voi 

auttaa sinua tehostamaan ja monipuolistamaan neliösi tarjoamil-

lamme unelmakodin italialaisen suunnittelutyön tilaihmekalusteilla. 

>> Katso lisää yhteistyökumppanimme sivuilta tilasa.fi



Yksi tilankäytön ihmeistämme on parisänky, joka kätkee alleen ruokapöy-
dän! Ei, et mene sängyn alle syömään, vaan päivisin sänky väistää pöytää 
ja öisin pöytä sänkyä. Kun pöytä on esillä, sänky petivaatteineen lepää 
seinää vasten näkymättömissä, ja kun on aika mennä höyhensaarille, tait-
tuu pöytä siististi sängyn alle. Kukkamaljakon joudut kyllä poistamaan 
pöydältä ennen petausta, mutta sepä onkin pieni vaiva tähän suunnat-
toman suureen tilansäästöön verrattuna.

Tuparit tulossa. Syntymäpäivät lähestyvät. Sukulaisia tuppaa kylään... 
Mutta mistä pöytä niin monelle ruokailijalle? Taaskin Hausia on ratkaissut 
ongelmasi. Siirrät vain lisätilaa viekkaasti sisäänsä piilottavan sivupöytäsi 
eteisestä – tai missä sitä arkena tarvitsetkin – paraatipaikalle. Nyt sinulla 
on istumapaikka pöydän ääressä ainakin kahdeksalle tai tarjoilutilaa reip-
paasti isommalle joukolle. Ja kun tilaisuus on ohi, mars takaisin toiseen 
tarpeelliseen rooliin säilyttämään vaikka avaimia ja puhelinta, postia, leh-
tiä, kampaustarvikkeita... 

Lisätietoja ja tilaustiedot tästä oivallisesta pöydästä saat 
Hausian asuntomyynnistä.

Unelmakotiin ei tarvitse ostaa monenmoisia pöytiä, kun tilaat Hausi-
asta tyylikkään sohvapöydän, joka muuntuu muihinkin askareisiin. Tämän 
monitoimipöydän sisällä on nimittäin mekanismi, jolla pöytätaso nousee 
lisäpöydäksi pöytätietokoneellesi, läppärillesi, tarjoilutasoksi napostelta-
via varten elokuvia katsellessasi ja trimmaat siinä vaikka koirasikin selkää 
säästäen. Sisällä on myös säilytystilaa, jonne voit sujauttaa läppärisi pois 
näköpiiristä, silloin kun et konetta tarvitse. Kaiken kukkuraksi pöytä on 
tukeva, kaunis ja designiltaan moderni! 

Miten olemmekaan tulleet toimeen ilman sitä? Tämänkin tilaihmeen saat 
tilattua kätevästi unelmakotiisi Hausiasta.
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TULE SYÖMÄÄN - EIKUN NUKKUMAAN! PARTY TIME. JA TÄSTÄ KASVAVA PÖYTÄ! SOHVAPÖYDÄSTÄ MONITOIMIPÖYDÄKSI

Taivaallisen tehokkaat neliöt...
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Esitteessä olevat tiedot perustuvat esitteen 

laatimisajankohdan suunnitelmiin. Oikeudet 

esitteessä olevien tietojen muuttamiseen pidätetään. 

Lopulliset tiedot ovat kohteen RS-asiakirjoissa, 

joihin ostaja on velvollinen tutustumaan kohteen 

asuntomyynnissä.  

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – suunnitteluun satsaaminen kannattaa. Panostamme huolelliseen, 

kestävään suunnitteluun ja laadukkaaseen arkkitehtuuriin, jotta saisit nauttia uuden kotisi asumismukavuudesta ja 

toiminnallisuudesta pitkälle tulevaisuuteen. 

Haluamme ylittää odotuksesi. Tarjoammekin toimivaa ja valmista asumista kerralla. Arkkitehdin ja 

sisustussuunnittelijan ammattitaidolla suunnittelemat ja viimeistelemät kodit ovat yksilöllisiä ja moderneja. Niissä 

huomioidaan myös persoonalliset toiveesi. Pyrimme rakentamisessamme myös ympäristön ja talouden kannalta 

kestäviin ratkaisuihin. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan muun muassa maalämpöä ja aurinkoenergiaa. 

Tavoitteena onkin tarjota kokonaisedullisia asumisratkaisuja sekä parasta mahdollista asumismukavuutta.

Ajattelimme 
rakentamisen 

uudelleen, jotta 
sinä voisit asua 

paremmin.

Hausia Oy
Puolikuu 2 B, 02210 ESPOO

Asuntoesittelyt ja myynti:
Puh: 010 281 6777
myynti@hausia.fi
www.hausia.fi
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 V U O D E N  T A K U U L L
A

LAATUJOHTA JA


