
 
 
 
 
 
 
 

Peilitie 4 
 

Vartiokylä, Helsinki 
 

68 m² + 9 m2 
 

3-4h, k, s, kph, s, parveke, tekn, varasto 
 

425 000 € 
 
 

83 m² + 9 m2 
 

4-5h, k, s, kph, s, parveke, tekn, varasto 
 

495 000 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santtu Syväpuro  
Toimitusjohtaja, LKV,  
Kaupanvahvistaja  
Estacon Oy  
santtu.syvapuro@estacon.com  
0400 432 432 



Uudistuotantoa Vartiokylässä 
 
Nyt ennakkomarkkinoinnissa upeaa uudistuotantoa viihtyisässä ja suositussa Vartiokylässä. 
 
Tämä tyylikäs, vaalea ja moderni kahden paritalon kokonaisuus valmistunee vuoden 2022 kesällä. Tällaista 
nykyasumisen pitää olla. On korkeaa tilaa, isoja ikkunoita sekä selkeät pohjaratkaisut ja jykevän ulkoasun 
kruunaa vaalea rappauspinta. Laadukas koti suorastaan kutsuu nauttimaan huolettomasti elämästä ja 
aurinkoisesta omasta pihasta. 
 
Alakerrassa on mukavasti avoin pohjaratkaisu, jossa keittiö, ruokatila ja korkea olohuone muodostavat yhden 
kokonaisuuden. Eteisen vieressä on varasto, joka tullaan pinnoittamaan parketilla ja tehdään muutenkin 
kuten muut tilat, joten tästä saa esim. erinomaisen työtilan etätöihin. 
 
Yläkerrasta löytyy hyvän kokoiset makuuhuoneet sekä pienempien asuntojen saunat. Portaikko on auki 
olohuoneeseen, ja tuo näin runsaasti valoisuutta ja arvokkuutta. 
 
Vartiokylä on arvostettu pientaloalue, jossa on rauhallista asua ja olla. Alue on pientalovaltainen ja täynnä 
omistusasuntoja. Vartiokylästä löydät hyvämaineiset suomen- kuin ruotsinkieliset koulut ja hyvät päiväkodit 
kävelyetäisyydeltä. Monipuoliset ulkoilureitit ja harrastusmahdollisuudet täydentävät kokonaisuutta. Täällä 
tosiaan on sitä paljon puhuttua upeaa lähiluontoa ja Vartiokylänlahdelta löytyy myös venelaitureita useampi 
kappale. 
 
Talot rakennetaan Jukkatalojen toimesta. Rakennusmuotona on urakkasopimus, joten mikä parasta – maksat 
varainsiirtoveron vain tontin osuudesta. Tontin osuus hinnasta 120.000 € pienempi asunto, 130.000 € isompi 
asunto. Erillisen urakkasopimuksen hinta on 305.000 € pienempi asunto tai 365.000 € isompi asunto. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvänä maksat varainsiirtoveroa 4 % vain tonttiosuuden hinnasta. Urakkasopimuksen 
osuudesta (305.000 tai 365.000 euroa) ei suoriteta varainsiirtoveroa, joten tässä tapauksessa maksat joko 
12.200 € tai 14.600 € vähemmän varainsiirtoveroa kuin ostaessasi omakotitalon valmiina. 

 
Nopean varaajan etuna pääset vaikuttamaan sisäpintoihin ja tekemään niistä omannäköisesi. 
 
Olethan pikapikaa yhteydessä meihin niin räätälöidään uusi kotisi loppuun sinulle. Huomioi, että tämän 
kokoluokan asuntoja ei Vartiokylästä löydy eli pidä kiirettä, näitä ei myydä pitkään. 
 
Katso kohteesta lisätietoja: www.estacon.com/uudiskohteet ja 

 
Ota yhteyttä meihin niin kerromme sinulle enemmän. 
 
Lisätietoja:  
Santtu Syväpuro, LKV 0400 432 432  
Johannes Nieminen, LKV 045 869 6810 
etunimi.sukunimi@estacon.com 

 
Olemme alueen todellinen asiantuntija. Mikäli oma asuntosi on myymättä, niin käänny ihmeessä 
puoleemme, kerromme sinulle vaihtoehdoista, miten voimme auttaa asunnon vaihdossa. 
 
Mikäli omistat rakennuspaikkoja Itä-Helsingin alueella, niin ole yhteydessä. Asiakkaamme etsivät niitä, eikä tästä 
aiheudu myyjälle kuluja. 



 



Asunnon perustiedot: 
 
Sijainti: 

 
 
Asuintilojen pinta-ala:  

Peilitie 4 B 1, 00950 Helsinki 
 
68 m² 
 

Lisätiedot pinta-alasta: 
 
Muut tilat:  

Huoneistoala 68 m2, lämmin varasto n. 9 m2. Lisäksi 
tekninen tila n. 2 m2 ja pihavarasto n. 6 m2. 

 
9 m² 
 

Huoneistoselitelmä: 
 
Huoneluku:  

3-4h, k, s, kph, s, parveke, tekn, varasto 
 
4 
 

Tyyppi: 
 
Uudiskohteen tila:  

Paritalo 
 
Ennakkomarkkinoinnissa 
 

Rakennusvuosi (päättynyt): 
 
Käyttöönottovuosi:  

2021-2022 
 
2022 
 

 
 
 
Hinta ja kustannukset: 
 
Myyntihinta: 

 
 
Lisätietoja maksuista:  

A1 495 000 € (130 000 + 365 000 €) 83 m2 + 9 m2 

A2 425 000 € (120 000 + 305 000 €) 68 m2 + 9 m2 
B1 425 000 € (120 000 + 305 000 €) 68 m2 + 9 m2 
B2 495 000 € (130 000 + 365 000 €) 83 m2 + 9 m2 
 
 
Kaupan kohteena on erikseen maapohja ja 
urakkasopimus, jolloin ostajasta tulee MRL:n mukainen 
rakennushankkeeseen ryhtyvä. 

 
Vesi, jätevesi, hulevesi ja jätemaksut HSY:n hinnaston  
mukaisesti. Sähkö kulutuksen mukaan.  
Varaus valokuidulle tmv. 
 
 



Kiinteistön tiedot: 
 
Tontin pinta-ala:
 
Kaavatilanne:  
1 380 m²
 
Asemakaava 
 
Kaavoitustiedot:
 
Kiinteistötunnus / Laitostunnus:  
Helsingin kaupunki
 
91-45-285-6 
 
Tontin tyyppi:
 
Tontin myyntityyppi:  
Tasamaatontti
 
Määräosa 
 
Kirjattu hallinnonjakosopimus:
 
Tontin omistus:  
Kyllä
 
Oma 
 
Tontin tiedot:  
Tontti jaetaan hallinanjakosopimuksella asuntojen kesken 
neljään määräosaan. Kullakin osuudella on hallintaoikeus 
omaan piha-alueeseen ja oikeus käyttää yhteisiä piha-alueita. 
 

Rakennusoikeus: 
Käytetään kokonaisuudessaan  
Lämmitysjärjestelmä:  
poistoilmalämpöpumppu 
 
Katemateriaali:  
Pelti 
 
Viemäröinti:  
Kaupungin 
 
Vesijohto:  
Kaupungin 
 
Sähköliittymä siirtyy:  
Kyllä 
 
Muut rakennukset:  
Ulkovarasto 6 m2. 
 
 

  

 
 
 
Rakennusmateriaali:  
Puu, rapattu julkisivu 
 
Kattotyyppi:  
Pulpettikatto 
 
Piha:  
Oma suojaisa piha ilta-aurinkoon lounaaseen. 
 
Liikenneyhteydet:  
Sujuvat yhteydet omalla autolla, bussipysäkki 
lähellä, metroasema lähellä 
 

Lisätietoa liikenneyhteyksistä:  
Bussipysäkki Kiviportintiellä (Linja 95/95N) n. 190 m,-  
Lallukantien pysäkki (Linjat: 92N, 94, 805, 812, 812B) n. 700 m.  
Metro n.1.5 km.  
Palvelut:  
Lähialuuella hyvin monipuoliset palvelut, joista osa käytössäsi 
jopa 24/7. Lähikauppa Alepa n. 1 km ja kauppakeskukset Prisma 
n. 1,8 km, Itis n. 2 km, Easton n. 2,2 km.  
Päiväkoti:  
Päiväkoti Kukkaniitty n.1 km, Päiväkoti Puro n. 850 m, 
Päiväkoti Humikkala n. 600 m, Vartiokylän päiväkoti n.1 km, 
Päiväkoti Viikinki n.1,5 km. 
 
Koulut:  
Vartiokylän ala-aste n.1 km, Vartiokylän yläasteen 
koulu n.1,8 km Botby grundskola n. 900 m. 
Metropolia ammattikorkeakoulu n. 1,1 km. 
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ASIAKASTIEDOT

ASIAKAS: MKP Housing Oy Paatero Maria     

SUUNNITTELUTIEDOT Muut

Projektinimi Peilitie 4.Hki Talo A
Toimituslaajuus Muuttovalmis
Rakennustyyppi Paritalo
Kerrosluku 2 krs.
Seinärakenne AitoJukka
Kattokaltevuus 1:9
Kattomuoto Pulpetti
Huonekorkeus 2.77
Huonekorkeus 2-kerros (jos 2 krs) 2.60
Tukikorkeus 600
Vesikate Classic 0.60 mm, laatuluokka 50plus, max 1:9, jos jiiri niin 1:7
Perustus Paalutettava perustus
Alapohja Tuulettuva, ontelolaatta
Päälämmönlähde Poistoilmalämpöpumppu
Lämmönjako Vesikiertoinen lattialämmitys
Kiuas Sähkölämmitteinen
Tulisija takkavaraus
Hormi ei valittu
Terassin lattian rakenne Rossi

PERUSTUKSET
PERUSTUKSET

PAALUPERUSTUS
Lopulliset paalumäärät ja -pituudet selviävät
perustussuunnittelussa sekä paalutustyön jälkeen
paalutuspöytäkirjasta. Muutoksesta laskutetaan/hyvitetään
asiakasta seuraavasti:
Paalu 90/6,3:  37,2 €/kpl ja 26 €/m sis. alv
Paalu 115/6,3: 37,2 €/kpl ja 33,5 €/m sis. alv
Mahdollinen kalliokärki lisähintaan 15 €/kpl sis. alv
Mahdollinen konsoli sokkelipalkin kylkeen esim. maaperästä/kivestä johtuvasta
virheellisestä paalun sijainnista lisähintaan 186€/kpl sis. alv

Teräspaalu 115/6,3 10.00 kpl
Teräspaalu 90/6,3 17.00 kpl
Paalujen lisätiedot
- sis. paaluhatun
- teräspaalussa kalliokärki
- paalunpaikan merkkaus tasatulle sorapatjalle
- teräspaalut maahan lyötynä
- paalun katkaisu suunnitelman mukaiseen korkoon
- paalutuspöytäkirja
- paalutuksen tarkemittaus

Teräspaalujen keskipituus 8.00 m
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Raudoitettu betonisokkelipalkki, ulkoseinät 46.11 m
- korkeus 1240 mm
- sokkeli-/anturapalkin alapuolinen vaakaeriste 100 mm EPS
- sokkelipalkin sisäpuolinen pystyeriste 50 mm EPS
- tarvittavat kulkuaukkovaraukset 600 x 600 mm sokkelipalkkeihin (ei sis. luukkua tai
kulkuaukon suojamuuria)
- tarvittavat tuuletusaukot d=170 mm sokkelipalkkeihin (ei sis. tuuletuspaaluja)

Raudoitettu betonianturapalkki 49.19 m
- korkeus 350-600 mm
- terassien perustus, pilarilinjalle
- anturapalkin alapuolinen vaakaeriste 100 mm EPS

Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna. Mahdolliset urakkaan
kuulumattomat lisätyöt laskutetaan erikseen. Ei sisällä
paalutustyön aikaista tärinämittausta.

ALAPOHJAT
ALAPOHJAT

TUULETTUVA
Teräsbetonilaatta ontelon päälle
- teräshierretty betoni 80 mm
- betoniteräsverkko 4-150
- alapohjaeriste Platina 200 mm

Ontelolaatta, tuulettuva alapohja
- ontelolaatat 265 mm raudoitettuna ja saumavalettuna
- mahdolliset kantavien väliseinien korotusmuuraukset ontelolaataston päälle

Kytketty autotalli/varasto
Autotallin/Varaston lattia (lattia alempana) voidaan toimittaa
ontelolaatan sijaan kantavana paikallavalulaattana hl 150 tai 200 mm.
Laatta raudoitettuna ja valettuna.
Laatan tarvitseman mahdollisen välituennan tarve
selviää suunnitteluvaiheessa ja se laskutetaan erikseen.

RUNKO
RUNKO

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät ja päätyelementit suurelementeistä:
- suurelementtien maksimipituus 12 m
- mahdollinen ulkoverhous elementteihin kiinnitettynä
- alaohjauspuut, radonkaista ja saumojen tiivisteet

Ulkoseinäelementit:
- tuulensuojakipsilevy 9 mm
- runko 198 mm ja eriste 200 mm
- höyrynsulkukalvo
- 48 mm koolaus

- eriste 45 mm
- sisäverhouskipsilevy EK 13 mm

Ristikonkantaelementti
Ristikonkantaelementti EI30
Seinäke-elementit EI15:
- tuulensuojakipsilevy
- runko 148 mm

Seinäke-elementit EI30:
- tuulensuojakipsilevy
- runko 148 mm
- tuulensuojakipsilevy

Päätyelementin palosuojaus
Päätyelementtiin lisäksi
- 500 eristettä alalaitaan
- toinen 13mm KN kipsilevy
- tuuletusritilöitä ei tule palosuojattuun päätyelementtiin
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Päätyelementit:
- tuulensuojakipsilevy 9 mm
- runko 98 mm

ULKOVERHOUS
Päätykolmiot:
- tuulensuojapinnalla

Ristikonkanta:
- tuulensuojapinnalla

Ulkoseinät:
- tuulensuojapinnalla

Välimaalaus muut osat
- räystäät, nurkkalaudat, ikkunan ja oven pielet.
- vakiovärit: valkoinen NCS S 0502-Y, tummanharmaa RR23 tai musta TV 564X

Talojen rappaus
Talot rapattuna Jukkatalon toimesta

Ulkomaalaus
Puuosat muut loppumaalaus

KANTAVAT PILARIT JA PALKIT
Pilarit ja palkit
- rakennesuunnitelmien mukaisesti
- puuvalmiina

Pilarikoko: 115*115
VÄLIPOHJA

Rakenne alhaalta:
- sisäkaton ristikoolaus 48*48 mm k 400 + 20*95 mm k 400
- ristikoolaus madaltaa edellä ilmoitettua huonekorkeutta noin 2 cm

- välipohjaelementti rakennesuunnitelmien mukaisesti (OSB-levy ja välipohjapalkit
kertopuusta).

Välipohjan lattiavalu
- plaano-/betonivalu suunnitelmien mukaisesti

YLÄPOHJA
Rakenne alhaalta:
- sisäkaton ristikoolaus 48*48 mm k 400 + 20*95 mm k 400
- höyrynsulkumuovi
Ristikoolaus madaltaa edellä ilmoitettua huonekorkeutta noin 2 cm

- lämmöneriste: 100mm levy + 400mm puhallusvilla

Tuulenohjaimet
- tuulenohjaimet, jos tukikorkeus on alle 1000

Palo-osastointi EI30 rakolautaräystäälle 3.07 m
KATTORISTIKOT

Pulpettiristikot
- rakennesuunnitelmien mukaisesti

Kulkusilta yläpohjaan
Kattoristikoiden kiinnikkeet ja jäykisteet
- kulmakiinnikkeet
- tuulisiteet ja kattoristikkoiden jäykisteet

Kattoristikoiden kuntakohtaiset lisäjäykisteet eivät kuulu
toimitukseen
Ristikoiden tuentapuut
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IKKUNAT JA ULKO-OVET
IKKUNAT JA ULKO-OVET

IKKUNAT
Karmi ja sisäpuite oksatonta puuta. Ulkopuite ja karmiverhous maalattua
alumiiniprofiilia.
Sisäpuitteessa argonkaasutäytteinen selektiivipinnoitettu eristyslasielementti.
Ulkopuitteessa tasolasi. Saunan ikkunan sisäpuitteessa on aina väritön
suojakäsittely.

Ikkunoissa joiden korkeus on yli 1800 mm sisältyy sisäpuolelle karkaistu 4 mm
turvalasi. Lisäksi ulkopuolella tilanteen vaatiessa. Jos ikkunaan vaaditaan
putoamissuojaksi laminoitulasi, tämä huomioidaan rakennuslupakuvien
yhteydessä ja siitä voi aiheutua lisäkustannuksia asiakkaalle (49 euroa/neliö
alv24).

Ikkunat lueteltuna erillisellä liitteellä.

Mikäli sopimus sisältää erikois-/palo-ikkunoita niin talopaketin toimitusaika voi
minimissään olla 8 viikkoa.

Laminoitu ikkunalasi (kaidevaatimus) 0.53 m2
ULKO-OVET

Ulko-ovien kuvat viitteellisiä. Toimitukseen kuuluvien ovien ominaisuudet
tuotelistauksen mukaan. Ovien kätisyydet pääpiirustusten mukaisesti.

Ulko-ovet samanväriset ulko- ja sisäpuolelta, ellei toisin mainita.
Pääovi 2.00 kpl

Malli: Kaskipuu Suora UOC
Koko: 10x23
Oven väri: valkoinen NCS s 0502-Y
Painike: Abloy sento + Hoppe Amsterdam
Lasi: Kirkas
Kätisyys: oikea (lopullinen kätisyys lupakuvien mukaan)

Terassiovi 2.00 kpl
Malli: Kaskipuu KL terassiovi (kokolasi) PO5/PO4/PO
Koko: 10x23
Oven väri: valkoinen ( NCS s 0502-Y )
Painike: helapaketti 66, LK83 painike ja vääntönuppi, up. painike ja peitekilpi(sis.
pitkäsulkija)
Lasi: Kirkas
Kätisyys: oikea (lopullinen kätisyys lupakuvien mukaan)
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Terassiovi 2 2.00 kpl
Malli: Kaskipuu KL terassiovi (kokolasi) PO5/PO4/PO
Koko: 9x21
Oven väri: valkoinen ( NCS s 0502-Y )
Painike: helapaketti 66, LK83 painike ja vääntönuppi, up. painike ja peitekilpi(sis.
pitkäsulkija)
Lasi: Kirkas
Kätisyys: oikea (lopullinen kätisyys lupakuvien mukaan)

Umpiovi 4.00 kpl
Malli: Kaskipuu Suora UOVF ulko-ovi (umpi)
Koko: 9x23
Oven väri: Valkoinen NCS s 0502-Y
Painike: Abloy sento + Hoppe Amsterdam
Kätisyys: oikea (lopullinen kätisyys lupakuvien mukaan)

TERASSIT JA PARVEKKEET
TERASSIT JA PARVEKKEET

TERASSIT
Terassin lattiaelementti 53.20 m2
- lattilaudat 28x120, kyllästetty ruskea
- lattiakannakkeet, kyllästetty ruskea
- terassin helmaan 3 lautaa

Lapekatos
- luonnoskuvien mukaisesti
- oheinen kuva esimerkkinä lapekatoksesta

Lapekatoselementti
- umpilaudoituksella

Terassin porraselementti 15.86 m
- 3 askelmaa
- lattilaudat 28x120, kyllästetty ruskea
- runkorakenteet, kyllästetty ruskea
- porraselementtiä ei asenneta paikalleen.
- mahdollisen porraskaiteen asennus ei kuulu toimitukseen
- mahdollisen kulmaportaan liitostarvikkeet toimitetaan irtotavarana ilman asennusta

Terassin porraselementti lepotasolla 1.00 kpl
- 3 askelmaa ja 1000*1200 mm lepotaso
- lattilaudat 28x120, kyllästetty ruskea
- runkorakenteet, kyllästetty ruskea
- porraselementtiä ei asenneta paikalleen.

Mahdolliset maantasoterassit eivät kuulu toimitukseen
PARVEKKEET

Parvekkeen lattiaelementti 19.84 m2
- lattiavasat rakennesuunnitelmien mukaisesti
- OSB-levy/vaneri
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- lattialaudat 28x120, kyllästetty ruskea 19.84 m2

Parvekkeen vedeneristys
- 2- kertainen kermieristys
- reunapellit

KAITEET JA PILARIVERHOUKSET
Kaiteet eivät sisälly toimitukseen.
Parvekekaide lasilla
Parvekekaide lasilla

VESIKATTO
VESIKATTO

VESIKATTEEN ALUSRAKENTEET
Rakenne alhaalta:
- aluskate
- tuuletusrima
- ruodelaudoitus

VESIKATE
Pystysaumakate

- Ruukki Classic C
- katto-, pääty- ja harjapellit
- ruuvit ja tiivisteet

Vesikatteen väri: tummanharmaa RR23
LÄPIVIENNIT

Poistoputki 125 mm 2.00 kpl
- ilmanvaihdon eristetty poistoputki 125 mm
- sisältää läpivientisarjan

Poistoputki 200 mm 2.00 kpl
- ilmanvaihdon eristetty poistoputki 200 mm
- sisältää läpivientisarjan

Poistoputki, radon 110 mm 2.00 kpl
- eristetty radonin poistoputki 110 mm
- sisältää läpivientisarjan

Viemärin tuuletusputki 110 mm 2.00 kpl
- eristetty viemärin tuuletusputki 110 mm
- sisältää läpivientisarjan

VESIKATTOVARUSTEET
Lumiesteet: 40.67 m
- Toimitukseen sisältyy lumiesteitä yllä oleva määrä. Kulkuväylistä, talon sijannista ja
yms. johtuvat lisäykset päivitetään rakennuslupakuviin. Muutokset
veloitetaan/hyvitetään asiakkaalta.

Kattosillat: 7.50 m
- Toimitukseen sisältyy kattosiltoja yllä oleva määrä. Lopullinen määrä
päivitetään rakennuslupakuviin. Muutokset veloitetaan/hyvitetään asiakkaalta.

Seinätikas 3,4 metriä 1.00 kpl
Seinätikkaan lisämetrit 4.08 m

Sadevesikourut
- puolipyöreä, Vesivekin Nova-pinnoitettu teräs
- sivuräystäille, suunnitelmien mukaisesti
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Syöksytorvet 7.00 kpl
- pyöreä, Nova-pinnoitettu teräs

Vesikattovarusteiden väri
Vesikattovarusteiden väri sovitaan suoraan toimittajan kanssa. Toimittaja on asiakkaaseen
yhteydessä asian suhteen ennen varusteiden toimitusta.

RÄYSTÄÄT
Sivuräystäs

- rakolautaräystäs n.575mm leveä
- räystäänaluslaudat, välimaalattu
- otsalaudat, välimaalattu

- otsalaudat, välimaalattu

Päätyräystäs
- rakolautaräystäs 575mm leveä
- räystäänaluslaudat, välimaalattu
- toimitetaan elementtinä, paitsi lappeenjatkolle ja lapekuistille.

- otsalaudat, välimaalattu

Katosten aluslauta
- alapuolinen rakolaudoitus
- välimaalattu

TILAN JAKO-OSAT
TILAN JAKO-OSAT

VÄLISEINÄT
Väliseinät
- pystyrunko LVL kertopuuta
- ylä- ja alajuoksut LVL kertopuuta
- erikoiskova kipsilevy molemmin puolin
- ääneneriste 45 mm

Tekn.tilan väliseinä
- kaksoisrunko LVL kertopuuta
- ylä- ja alajuoksut LVL kertopuuta
- erikoiskova kipsilevy molemmin puolin
- ääneneriste 2x45 mm

Kantava väliseinä elementti
- runko 123 mm
- erikoiskova kipsilevy molemmin puolin
- ääneneriste 45 mm

Huoneiston välinen seinäelementti
- 39x66 LVL kertopuu tuplapystyrunko
- 2 x 70mm eriste
- kaksinkertainen kipsilevy (EK+N) molemmin puolin

VÄLIOVET
Väliovien kuvat viitteellisiä. Toimitukseen kuuluvien ovien ominaisuudet
tuotelistauksen mukaan. Ovien kätisyydet pääpiirustusten mukaisesti.
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Umpiovi 9 8.00 kpl
9x21 EASY 201 -kevytlaakaovi

Pesuhuoneen ovi 3.00 kpl
9x21 RVK 201

Väliovihelat satiini 11.00 kpl

TILAPINNAT
TILAPINNAT

Kauppahintaan sisältyy allamainittu sisustus. Lopulliset tilapinnat sovitaan
erillisessä sisustuspalaverissa Jukkatalon sisustusvalikoimasta. Mahdolliset hintaan
vaikuttavat muutokset veloitetaan asiakkaalta. Sisustuspalaverin tietoja ei
päivitetä erikseen tähän koko taloa koskevaan toimitussisältöön.

KEITTIÖ
Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Maalatut seinät
Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

OLOHUONE
Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Maalatut seinät
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Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Tehosteväri yhdelle seinälle
MAKUUHUONEET

Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Maalatut seinät
Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Tehosteväri yhdelle seinälle
WC

Lattialaatta kuiva tila
Maalatut seinät
Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Seinällenostolaatta
WC-allas välitila maalattuna

PESUHUONE
Sisäkaton alaslasku
Lattialaatoitus, 10x10
Patokynnys
Puupaneeli katto
Tervaleppä 15*90 STP

Seinälaatoitus, 25x40
Varjolista

PESUHUONE 2
Sisäkaton alaslasku
Lattialaatoitus, 10x10
Patokynnys
Puupaneeli katto
Kuusi 14*95 STP sävytetty hiili

Seinälaatoitus, 25x40
Varjolista

SAUNA
Sisäkaton alaslasku
Lattialaatoitus, 10x10
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Puupaneeli katto
Tervaleppä 15*90 STP

Puupaneeli seinä
Tervaleppä 15*90 STP

Sauna
Saunan lauteet ja paneelit  haapa

Saunan seinät
- polyuretaanilevyt seiniin ja kattoon
- paneelien koolaukset

Seinällenostolaatta
ETEINEN

Eteinen
Eteinen laatalla,keittiön seinälinjaan asti. kts. peruslaatat

Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Lattialaatoitus, 45x45
- Toimitukseen sisältyy lattialaattaa 4 m2. Mahdollisesti myöhemmin tulevat muutokset
hyvitetään/veloitetaan asiakkaalta.

Maalatut seinät
TEKNINEN TILA

Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Lattialaatoitus, 10x10
Maaliseinä tekninen tila
- ei sisällä tasoituksia

Tila ei sisällä listoituksia
KIRJASTOHUONE

Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Maalatut seinät

AULA, 2.KRS
Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan
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Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Maalatut seinät

PORTAIKKO
Jalkalistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Kipsilevykatto
- 1-kertainen kipsilevy
- Tasoitettu ja maalattu
- Mahdolliset kipsilevyjen saumojen ratkeamiset korjataan yhden kerran akryylillä
vuositarkastuksen yhteydessä.
- ilman kattolistoja

Lattialaminaatti, 8 mm (käyttöluokka KL32)
Maalatut seinät

VARASTO
TKN tila
TKN tila pinnoitetaan valmispinta levyllä

MUU SISUSTUS
Ikkunalistat, 12x42 valkoinen mänty
Lattiamateriaalit
Laminaattilattiat muutettu parkettiin. (+23 eur hintaryhmä)

Ulko-ovilistat, 12x42 valkoinen mänty
- asennetaan puskusaumaan

Väliovilistat, 12x42 valkoinen mänty
TILAVARUSTEET
TILAVARUSTEET

PORTAAT
Muutokset suoraan toimittajan kanssa. Niitä tietoja ei päivitetä erikseen
tähän koko taloa koskevaan toimitussisältöön.

Porrastyyppi L

Materiaali askelmat: Koivu
Materiaali muut osat: Mänty
Käsittely askelmat: Maalattu
Käsittely muut osat: Maalattu
Portaan lähtöaskelma: UP1

Porraskaide sisäkehä: Timber 6.20 m

Portaan pilarit 6.00 kpl
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Seinän käsijohde: 40S 9.40 m
Kerroskaide: Timber
Korkeus: 1000 mm
Lasi: kirkas
Materiaali: mänty

11.58 m

Kerroskaiteen pilarit Timber ja Timber Clamps 8.00 kpl

KODINKONEET
Kodinkoneiden mallit päivittyvät jatkuvasti. Mikäli malli on päivitetty ennen
toimitusta, niin tilalle tulee saman valmistajan vastaava malli.

Electrolux Kalusteuuni  EKB400X - Teräs 2.00 kpl
Electrolux Keittotaso  HOI630MF 2.00 kpl
Electrolux Astianpesukone  ESF5533LOX - Teräs 2.00 kpl
Electrolux Jääkaappi  ERF4115DOX - Teräs 2.00 kpl
Electrolux Pakastin  EUF2702DOX - Teräs 2.00 kpl

ELICA Elite14 ulosvedettävä liesituuletin 2.00 kpl

KIINTOKALUSTEET
Kiintokalusteet:
- Kauppahintaan sisältyy kiintokalusteet ja kodinkoneet vakiosisällön mukaisesti.
Kiintokalusteiden metrimäärät alla lueteltuna. Metrimäärät pyöristetään
lähimpään 10 cm:iin. Vakiosisältö on esittetty tarkemmin liitteessä.
- Asiakas tekee lopullisen kalustesuunnitelman kalustesuunnittelijan kanssa. Suunnittelun
jälkeen mahdolliset hintaan vaikuttavat muutokset veloitetaan asiakkaalta. Niitä tietoja ei
päivitetä erikseen tähän koko taloa koskevaan toimitussisältöön.

Keittiö 8.12 m
- sisältää välitilan laminaatin 4.06 m

Makuuhuoneet, eteinen ja KHH 12.52 m
WC 3.76 m
WC kalusteet kylpyhuoneeseen 2.23 m
- kylpyhuoneen kosteus voi aiheuttaa kalusteiden nopeamman rispaantumisen

SAUNA
Kauppahintaan sisältyy alla mainittu saunan sisältö. Lopullinen sisältö
sovitaan erillisessä saunan suunnittelupalaverissa suoraan toimittajan kanssa.
Mahdolliset hintaan vaikuttavat muutokset veloitetaan asiakkaalta. Niitä tietoja ei
päivitetä erikseen tähän koko taloa koskevaan toimitussisältöön.

Lauteet
- mallisto: Basic
- muoto: Iso L-laude
- materiaali: Tervaleppä

Täyskorkea lasiseinä yhdellä sivulasilla 2.00 m
- kuva ohjeellinen, lasiseinän leveys saattaa poiketa

Täyslasiseinän lisäleveys 4.38 m
Sauna
Vaihdettu classic malliin, kiuas upotettu, laudekuitusarja 10 osainen
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Harvia Cilindro PC90EE (9kW) 2.00 kpl
9 kw:n kiuas riittää saunaan, jonka tilavuus on enintään 13,5 m3. Saunan lasiseinä vie
kiuastehoa siten, että 1 m2 lasiseinää lisää saunan enimmäistilavuutta 1,2 m3.

TULISIJA
Tulisijavaraus
- tulisijan hormi ei sisälly toimitukseen

- korvausilmaputkisto tai seinäventtiili ei sisälly toimitukseen
- asiakkaan huolehdittava takan korvausilma

TEKNIIKKAOSAT
TEKNIIKKAOSAT

LÄMMITYSMUOTO
Jos kaupan kohteena on yksilöllinen talomalli, tai mallistomalliin on tehty
muutoksia jotka vaikuttavat rakennuksen energiatehokkuuteen (E-luku)
heikentävästi, voi niistä seurata lisäkustannuksia ostajalle lämmitysmuodon
muuttumisen tai lisälämmönlähteen lisäämisen myötä.

Asuinrakennuksen lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys

PILP  80m2 - 150m2 Nilan EC9

Huonetermostaatit lämmityssuunnitelmien mukaisesti
ILMANVAIHTO

Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö
- ilmamäärien mittaus
- ilmanvaihtojärjestelmän säätö
- mittauspöytäkirja

Ilmanvaihto poistoilmalämpöpumpulla.
IV-kanavat suunnitelmien mukaan
Tulo- ja poistoilmaventtiilit suunnitelman mukaisesti.
Tuloilmakanaviston kondensioeristys 2krs
Liesituulettimen poistohormi.

VESI- JA VIEMÄRI
Mahdolliset muutokset käydään läpi LVI suunnittelijan kanssa
suunnitteluvaiheessa. Muutokset tuotteisiin kirjataan toimitussisällön loppuun.
Vesikalusteet:

Viemärit suunnitelmien mukaisesti
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Keittiön pesuallashana 2.00 kpl
Oras Safira 1039

WC/PH:n pesuallashana 4.00 kpl
Oras Safira 1012

WC istuin IDO GLOW 60 4.00 kpl

Suihkuhana 5.00 kpl
Oras Optima 7149

Vakiopaineventtiili painemittarilla
Vesiposti 2.00 kpl

SÄHKÖ
Mahdolliset muutokset käydään läpi sähkösuunnittelijan kanssa
suunnitteluvaiheessa. Niitä tietoja ei päivitetä erikseen tähän koko taloa
koskevaan toimitussisältöön. Niistä tehdään erillinen muutoslistaus.
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Sähkökalusteet
- esimerkki kuvat ABB Impressivo kalusteista.

Sähköpisteiden sijoittelu ja määrät suunnitelman mukaisesti.
Vakiotoimitussisällössä tilakohtainen sähköpisteiden määrä
voi vaihdella talomallin mukaan.

Ulkomittauskeskus

Ryhmäkeskus
Maadoituskupari 25m
- asennetaan samaan kaivantoon syöttökaapelin kanssa

Syöttökaapeli max. 50m
- kytkettynä mittauskeskukseen

Keskusten välinen kaapeli 20m
Antennikaapelointi (johdotus välikatolle, ei sis. antennia)
ATK -yleiskaapelointi Cat6 (makuuhuoneet ja olohuone)
OH+K+ET ledvalot,numerovalaisin
Valaistukseen 1300 eur. lahjakortti / asunto
Led numerovalaisin Ensto AVR51 x2   
Antenni katolle x1  

Sähköauton latauspistevaraus
Sähköauton latauspistevaraus 2 kpl

Sähkömuutokset
Anteiinpaketti perus katolle asennettuna, sekä numerokytlit seinään.

OLOHUONE
Antennirasia 1.00 kpl
ATK-rasia 1.00 kpl
Kattovalaisin pistorasia 2.00 kpl
Pistorasia 3.00 kpl
Valokytkin 2.00 kpl

KEITTIÖ
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Kattovalaisin pistorasia 2.00 kpl
Pistorasia 6.00 kpl
Valokytkin 2.00 kpl
Välitilavalaisin 1.00 kpl

MAKUUHUONEET
Antennirasia 1.00 kpl
ATK-rasia 1.00 kpl
Kattovalaisin pistorasia 1.00 kpl
Pistorasia 3.00 kpl
Valokytkin 1.00 kpl

WC:t
Pistorasia 1.00 kpl
Valokytkin 1.00 kpl
Yleisvalaisin 1.00 kpl

PESUHUONE
Valokytkin 1.00 kpl
Yleisvalaisin 1.00 kpl

SAUNA
Saunavalasin 1.00 kpl

ETEINEN
Kattovalaisin pistorasia 1.00 kpl
Ovikellopaketti (kumistin + painike)
Pistorasia 1.00 kpl
Valokytkin 1.00 kpl

KIRJASTO
Antennirasia 1.00 kpl
ATK-rasia 1.00 kpl
Kattovalaisin pistorasia 1.00 kpl
Pistorasia 3.00 kpl
Valokytkin 1.00 kpl

PORTAIKKO
Kattovalaisin pistorasia 1.00 kpl
Valokytkin 2.00 kpl

AULA 2 KRS
Kattovalaisin pistorasia 1.00 kpl
Pistorasia 2.00 kpl
Valokytkin 2.00 kpl

TEKNINEN TILA
Valokytkin 1.00 kpl
Yleisvalaisin 1.00 kpl

ULKOTILAT
Liiketunnistin pääovelle
Pistorasia jokaiselle ulko-ovelle 2.00 kpl
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Ulkovalaisin jokaiselle ulko-ovelle 2.00 kpl
Valokytkin 4.00 kpl

MUUT
Palovaroitin                      1 kpl jokaisen kerroksen alkavaa 60 m² kohden
Radonin poisto
- sisältää poistoputkiston lattiapinnasta ylöspäin (ei sisällä huippuimuria)
- huippuimurin sähkövaraus
- asiakas hankkii ja asentaa keruuputkiston maaperään. (ei ontelolaatta kohteessa)

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT

ARKKITEHTISUUNNITTELU
Julkisivupiirustukset
Pohjapiirustukset
Leikkauspiirustus
Asemapiirustus (ei sisällä pintavesisuunnitelmaa)
Energiatodistus, tasauslaskelma ja energiaselvitys (paritalo)

RAKENNESUUNNITTELU
Perustussuunnittelu, paalutettava
(paalukartta, perustuspiirustus, salaojat ja routasuojaus, perustusleikkaukset,
  raudoitusdetaljit, ontelolaattojen taso- ja lappukuvat)

Puurakenteiden rakennesuunnittelu
Pohjarakennesuunnnittelu ei sisälly toimitukseen

LVIS SUUNNITTELU
Ilmanvaihtosuunnitelma
Johdotuskuva
Keskuskaavio
Lattialämmityssuunnitelma
LVI-asemakuva
Maalämpöpumpun mitoitus (maalämpökohteet)
Maaurakoitsijan mittakuva
Sähköpistekuva
Vesi- ja viemärisuunnitelma

MUUT SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
Kalustesuunnittelu
Sisustussuunnittelu
- Sisustussuunnittelupalaveri pidetään Jukkatalon myyntitoimistossa sisustussuunnittelijan
kanssa.
- Kaikki lopulliset sisustusvalinnat valitaan tässä palaverissa. Mahdolliset hintaan
vaikuttavat muutokset veloitetaan asiakkaalta.
- Palaverin kesto max. 3 tuntia, jonka jälkeen sisustussuunnittelija laatii huonekortit.
- Sisustussuunnittelijan lisäpalvelut palaverin jälkeen 60e/h. (Käytettävissä vain
sisustussuunnittelijan resurssien salliessa.)

MUUT LISÄPALVELUT
MUUT LISÄPALVELUT

Sisäänkantopalvelu
Tarvikkeiden sisäänkanto. Toimitukseen sisältyy tarvikkeiden sisäänkanto myyjän
toimesta rakennuksen sisälle.

- kalusteet
- lvi-tarvikkeet
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- saunan tarvikkeet
- listat ja saunan paneelit

Sisäänkantopalvelu portaat
- sisäportaat

- sisustustarvikkeet
- sisäkattopaneelit
- väliovet

Sähköinen seurantapalvelu OmaJukkatalo
- talonrakentamisen seuranta helppoa, pysyt aina ajan tasalla
- palvelun kautta näet: 
        - suunnitelmat
        - kauppasopimukset
        - yhteyshenkilöt
        - työvaihekalenterin
        - maksuerät
        - muutokset
- toimii myös mobiililaitteilla

Telineet
- Jukkatalo hankkii ja kustantaa telineet asennuksen ajaksi työmaalle
- Työpäällikkö toimittaa työturvallisuuskoordinaattorille lähtötiedot telineistä,
työturvallisuuskoordinaattori tekee lopullisen telinesuunnitelman
- Jukkatalon asentajat asentavat ja purkavat telineet

Tiiveysmittaus
Hulevesisuunnitelma
- rakennusluvan liitteeksi liitettävä hulevesisuunnitelma
- sisältää selvityksen pintavesien käsittelystä tontilta (pintavesinuolet, painanteet,
sadevesikaivot jne.), sade- ja perusvesien käsittelyn (johdetaanko hulevesijärjestelmään,
avo-ojaan taikka imeytetäänkö) yleisselvityksen sekä hulevesien mitoituslaskelman
(selvitetään tontilla tarvittava viivytysmäärä)
- ei viivytysjärjestelmän suunnitelmaa

Katunäkymäkuva
- rakennusluvan liitteeksi liitettävä näkymäkuva (esim. katunäkymäkuva), jossa
esitetään myös viereisten tonttien suunnitellut/olevat rakennukset korkeusmaailmoineen
suunnuteltavan rakennukset soveltavuuden varmistamiseksi rakennuspaikalle. Yleensä
piirrustuksessa piirretään rakennuspaikan rakennusten lisäksi kahden naapurin
(molemmat viereiset tontit) rakennukset vähintään hahmoina.
- suunnitelman tarkoitus on esittää rakennuspaikan rakennuksen/takennusten soveltuvuus
naapurustoon.
- piirustuksen tekemisen edellytyksenä on toimitetut naapureiden viimeisimmät
julkisivukuvat (mahdolliset rakennusaikaiset korkomuutokset huomioitu) dwg, pdf tai tiff
muotoisina.

Portaiden nostoapu
Ylijäämä betonin poisvienti
- ei sisälly toimitukseen
- ylijäämä betonin poisvienti on mahdollista ostaa, jos ei saa laskea/pestä ”perän”
loppua työmaalle. 
- hinta: 500 € sis. Alv 24% (max 0,5 m3 betonia) (jäte- ja kuljetusmaksu)

Jätehuolto+ Siivous
Jukkatalo toimittaa jätelavan ja hoitaa kuljetuksen ja jätemaksun sekä perus siivouksen
ennen luovutusta

Päärakennesuunnittelijana toimiminen
- sisältää 3 työmaa- tai virastokäyntiä

ASENNUSSISÄLTÖ
ASENNUSSISÄLTÖ

MUUTTOVALMIS
Kaikki toimitussisältöön kuuluvat tuotteet ja tarvikkeet asennetaan
paikoilleen, ellei erikseen mainita.

Ulkoporraselementtejä ei asenneta paikoilleen

Jätehuolto+ Siivous
Jukkatalo toimittaa jätelavan ja hoitaa kuljetuksen ja jätemaksun sekä perus siivouksen ennen luovutusta
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RAHTI
RAHTI

Rahti
KULJETUS JA RAKENNUSMATERIAALIEN PURKU SEKÄ
ERILLISTOIMITUKSET
Kauppahinta sisältää rakennusmateriaalien kuljetuksen ja purkamisen toimituspaikalle.
Ostajan on hyvissä ajoin ennen sovittua purkuajankohtaa järjestettävä toimituspaikalle
esteetön pääsy täysperävaunuautolle ja raskaalle nostokalustolle (pituus 25 metriä ja
paino 50 tonnia). Ostajan tulee myös huolehtia siitä, että toimituspaikalla on tasainen,
kantava purku- ja nostopaikka. Muussa tapauksessa ylimääräisistä siirto- ja
ostokustannuksista sekä mahdollisesta välivarastoinnista aiheutuvasta kustannuksesta
vastaa Ostaja.

MUUT TOIMITUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT
MUUT TOIMITUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

LISÄYKSET/MUUTOKSET
Rakennetakuu
10 vuoden rakennetakuu siirtyy loppuasiakkaalle luovutuksen yhteydessä   

a

Toimitukseen kuuluu vain toimitussisällössä kirjallisesti mainittu sisältö.
Suullisia sopimuksia ei huomioida.

Paikka ja aika

Ostaja

Ostaja

Myyjä

______________________________________

______________________________________

______________________________________                      

______________________________________ 
Matti  Muhola



Liite: Tuoteluettelo ikkunoista

MEK 170 U-arvo 0.92 (kiinteä ikkuna), 12 x 23, 1 kpl

Mitat A = 1190mm, B = 2290mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MEK 170 U-arvo 0.92 (kiinteä ikkuna), 21 x 21, 2 kpl

Mitat A = 2090mm, B = 2090mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MEK 170 U-arvo 0.92 (kiinteä ikkuna), 21 x 23, 4 kpl

Mitat A = 2090mm, B = 2290mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MEK 170 U-arvo 0.92 (kiinteä ikkuna), 4 x 23, 1 kpl

Mitat A = 390mm, B = 2290mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MEK 170 U-arvo 0.92 (kiinteä ikkuna), 9 x 21, 1 kpl

Mitat A = 890mm, B = 2090mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 12 x 21, 1 kpl

Mitat A = 1190mm, B = 2090mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170



MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 12 x 21, 1 kpl

Mitat A = 1190mm, B = 2090mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 13 x 16, 2 kpl

Mitat A = 390mm, B = 900mm, C = 1590mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 13 x 16, 1 kpl

Mitat A = 390mm, B = 900mm, C = 1590mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 14 x 6, 2 kpl

Mitat A = 1390mm, B = 590mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 4 x 21, 1 kpl

Mitat A = 390mm, B = 2090mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 8 x 6, 1 kpl

Mitat A = 790mm, B = 590mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170

MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 9 x 6, 2 kpl

Mitat A = 890mm, B = 590mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170



MSEA 170 U-arvo 0.98 (avattava ikkuna), 9 x 6, 3 kpl

Mitat A = 890mm, B = 590mm
Värit sisäp./ulkop. Valkoinen NCS S 0502-Y / (Valkoinen/Valkoinen) ulkopuite RAL9010
Asennus Asennettuna
Karmileveys 170
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