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Kompassi näyttää energiaa 
säästävän ja turvallisen 
asumisen suuntaan
Ensimmäinen uusi A-energialuokan asuinkerrostalo Mikke-
lin Kompassi tarjoaa kodin lämpöä ja turvaa Graaninpuiston 
laidassa, Saimaan ja sen rantaviivaa kiemurtelevan pyöräily- 
ja kävelyreitin äärellä, kävelymatkan päässä Graanin ostos-
keskuksesta ja keskustan palveluista.

Uudessa viisikerroksisessa hissillisessä talossa on yhteensä 
18 asuntoa, jotka ovat asuinneliöiltään nykysuuntausta väljem-
piä. Valittavanasi on omalla saunalla varustettuja koteja, joiden 
huoneistotyypit ovat kaksioita, kolmioita tai neljän huoneen 
koteja. 

Kohteen suunnittelussa tärkeänä lähtökohtana ovat olleet 
toimivat ja valoisat tilaratkaisut, joihin yhdistyvät asumisen 
turvallisuus, -ekologisuus ja -energian säästö.

A–energialuokan asuinkerrostalo
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Viihtyisä koti  
saimaan äärellä
Ankkurikadun varteen, Graaninpuiston viereen, 
sijoittuvassa Kompassissa on kaikki arjen tärkeät 
palvelut lähellä. Graanin liikekeskus on muutaman 
sadan metrin kävelymatka ja Mikkelin torille sekä 
keskustan palveluihin matkaa on vain noin kaksi 
kilometriä. Hyvät liikenneyhteydet ja lähellä oleva 
bussipysäkki takaavat sujuvan liikkumisen Mikkelin 
alueella ja kauemmas. 

Kodin viihtyisyys syntyy toimivista tilaratkaisuista 
ja vapaudesta muotoilla asunto itselle täydelliseksi. 
Valmiiksi mietityt kodin yksityiskohdat tasokkaine 
pintamateriaaleineen ja vaihtoehtoineen tarjoavat 
Sinulle helpon tavan onnistua. Kun olet ajoissa 
liikkeellä, sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa 
laadukkaan perustason lisäksi asuntosi yksilölli-
siin tilaratkaisuihin, materiaaleihin ja varusteisiin. 
Haluamme auttaa sinua toteuttamaan toiveesi. 
Yhteispelillä kanssamme asiat sujuvat mutkattomasti 
ja saat kotisi näyttämään juuri siltä omalta toiveittesi 
mukaiselta kodilta.

Viihtyisä koti Saimaan äärellä

Graanin 
liikekeskus

Bussipysäkki

As. Oy Mikkelin kompassi
Ankkurikatu 13,50190 Mikkeli

Kaavoitusta koskevia lisätietoja saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta, Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli



Mikkelin Kompassissa säästät 

energiaa ja rahaa itsesi 

näköiseen elämään
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Mikkelin kompassi – A-luokan asumista

Tasokasta ja turvallista asumista
Jokainen koti on varusteltu asuntokohtaisella 
viilennyksellä, joka lisää asumismukavuutta kesähel-
teillä. Talvipakkasilla huoneistokohtainen vesikiertoi-
nen lattialämmitys pitää jalat lämpiminä, eikä patterit 
vie tilaa sisustukselta. 

Asuntojen tasokkuus tuntuu laadukkaissa 
pintamateriaaleissa ja varusteissa, jotka kestävät 

aikaa. Huoneistojen avaraa vaikutelmaa korostavat 
suuret ikkunat ja lasitetut parvekkeet ovat kuin kodin 
lisähuone. 

Asukkaiden turvallisuutta lisäävät kuvallinen ovi-
puhelinjärjestelmä ja kodista poistuttuasi voit sulkea 
huoneiston vesijohdot kotona-poissa kytkimellä.

Taloyhtiön pääulko-ovi on varustettu oviautomatii-

kalla, joka avaa ja sulkee oven puolestasi. Esteetön 
kulku helpottaa elämääsi silloin, kun sitä tarvit-
set. Huoneiston ulko-oven voit avata halutessasi 
avaimettomasti Abloyn Yale Linus-älylukon avulla, 
mutta voit myös käyttää ovea tavanomaisesti Abloyn 
avaimella.

Oman kodin lämpöä ja viilennystä ekologisesti energiaa säästäen
Mikkelin Kompassi energialuokitus on korkein, eli 
A-energialuokka. Rakennuksen energialuokkaan 
vaikuttavat mm. rakenteiden lämmöneristävyys, 
ikkunat ja ovet sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjes-
telmät sekä oma energiantuotanto. Tehokkaimman 
energialuokituksen vaatimukset vähentävät ympä-
ristön kuormitusta ja kustannuksia, tuoden säästöä 
asukkaille.

Asunto Oy Mikkelin Kompassi lämpiää aurinkoe-
nergiaa hyödyntävällä maalämmöllä ja saa lisäener-

giaa taloyhtiön katolle tulevasta omasta aurinkosäh-
köjärjestelmästä - mikä parasta, auringon tuottama 
energia on täysin päästötöntä ja ilmaista. 

Maalämpö on uusiutuvaa puhdasta luonnon 
energiaa. Se on luotettava ja luontoystävällinen 
tapa lämmittää. Taloyhtiön oma täystehomitoitettu 
maalämpöjärjestelmä alentaa lämmityskustannuksia 
merkittävästi ja säästää lompakkoasi.  Lisäksi vakio-
na oleva asuntokohtainen viilennys tuotetaan lähes 
ilmaiseksi ympäristöystävällisellä maaviilennyksellä. 

Veden ja energian säästäminen ovat myös avain-
asemassa ympäristöystävällisyyttä ajateltaessa. 
Siksi olemme valinneet kotiin laadukkaat Oraksen 
Green Building Eco hanat ja suihkut sekä Idon 
wc-istuimet, jotka säästävät vettä ja veden lämmit-
tämiseen tarvittavaa energiaa. Lisäksi asuntojen ja 
taloyhtiön kiinteät valaisimet ovat energiaa säästä-
viä LED-valoja.



Kompassissa turvallinen ja 

mukava asuminen lyövät 

kättä päälle 
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Mikkelin Kompassi omaa hyvän sijainnin palveluiden äärellä ja lähellä keskustaa. Kodit 
ovat pohjaratkaisuiltaan modernit ja asumisviihtyisyydessä on huomioitu myös tilojen 
avaruus. Kodit ovat varustelultaan nykyaikaiset ja aikaa kestävät. Energiapihi Kompassi 
on satsaus pitkälle tulevaisuuteen, jossa voit elää vastuullisesti mukavuudesta tinkimät-
tä, luontoa ja energiaa sekä kustannuksia säästäen.

Kompassi on sijoitus nykyaikaiseen asumiseen 
kohti ekologisempaa huomista – miksi?

Huoneistokohtainen energiatehokas lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoil-
manvaihto huolehtii, että asunnon sisäilma pysyy raikkaana sekä nykyaikainen auto-
matiikka huolehtii, että ilmanvaihdon energiaa säästävä lämmön talteenottotoiminto 
on päällä, kun sitä tarvitaan. Kodista poistuessasi voit myös pienentää ilmanvaihtoa 
kotona-poissa kytkimellä ja säästää energiaa.

Kompassissa on hyvä hengittää

Sijoitus nykyaikaiseen asumiseen
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AsemapiirrosKodin valiot

Kompassissa voit nauttia 
nykyaikaisen kodin 
mukavuudesta ja helppoudesta

 Kodin Valiovarusteina mm.  
 – Vesikiertoinen lattialämmitys maalämmöllä
 – Viilennys maaviilennyksellä
 – Säleverhot ikkunoissa
 – Oma sauna
 – Kiintokalusteiden ovissa ja laatikostoissa vaimennukset
 – Avarat lasitetut parvekkeet
 – Kulutusta kestävät kivikomposiittilattiat ja märkätiloissa laattalattiat
 – Vähän vettä kuluttavat hanat
 – LED-valot
 – Kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä
 – Etäluettavat vesimittarit 
 – Vesijohtojen sulku-/avaus kotona-pois kytkimellä
 – Asunnon ulko-ovessa avaimeton lukon avaustoiminto 
 – Pääulko-ovessa oviautomatiikka
 – Autokatospaikoilla älykkäät lämmitys-/latauspistorasiat
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Ankkurikatu

AsemapiirrosKodin valiot

Huoneistotyypit
43,5m2               2H+KT
50,0m2  2H+KT+S
59,0m2               2H+KT+S+VH
60,5m2               2H+KT+S+VH      
71,0m2                3H+KT+S 
82,5m2               4H+KT+S+VH

Autopaikoitus
Katospaikkoja  9 kpl
Avopaikkoja  9 kpl

Asunto Oy Mikkelin Kompassi
Ankkurikatu 13
50190 Mikkeli

Tontille kulku
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60.5 m2
Asunto 1
2h + KT+S+VH

71.0 m2
Asunnot: 2, 5, 9, 13, 17
3h + KT+S

Huoneistot Huoneistot
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Huoneistot

43.5 m2
Asunto 3
2h + KT

82.5 m2
Asunnot: 4, 8, 12, 16
4h + KT+S+VH

Huoneistot
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59.0 m2
Asunnot: 6, 10, 14, 18
2h + KT+S+VH

50.0 m2
Asunnot: 7, 11, 15
2h + KT+S

Huoneistot Julkisivu
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Huoneistot

Julkisivu länteen Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu eteläänJulkisivu itään

Julkisivu
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Rakennustapaselostus

Rakenteet ja julkisivut
Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien mukaan. 
Asuinrakennuksen kantava pystyrunko tehdään betonie-
lementeistä ja ala-, väli- sekä yläpohjat ovat paikallavalet-
tua teräsbetonia. Ulkoseinät ovat maalattuja sandwichbe-
tonielementtejä. Vesikatto on pulpettikatto ja vesikatteena 
on kumibitumikermi. Huoneistojen kevyet väliseinät 
ovat kipsilevyväliseiniä. Portaat ovat betonirakenteiset 
ja askelmat ovat mosaiikkibetonia. Portaiden kaiteet ja 
käsijohteet ovat maalattua terästä.  

Parvekkeet
Parvekkeiden parvekelaatat ovat teräsbetonia. Parvek-
keiden kaiteet ovat alumiinirunkoisia lasitettuja kaiteita 
varustettuna avattavin parvekelasituksin. Parvekkeilla on 
pistorasia ja valaisin sekä sisäpuolinen vedenpoistojär-
jestelmä. Parvekkeiden lattioihin tulee parvekematto. 

Ikkunat ja ovet
Ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini-ikkunoita ja 
parvekkeiden ovet ovat yksilehtisiä ikkunaovia, joiden 
ulkopuite ja karmin uloin pinta ovat alumiinia. Ikkunoissa 
ja parvekeovissa on sälekaihtimet vakiona. Asuntojen 
huoneisto-ovet ovat vaatimusten mukaisia tehdasmaalat-
tuja puuovia. Asuntojen sisäovet ovat huullettuja valkoisia 
laakaovia. Löylyhuoneessa on kokolasinen turvalasiovi. 
Talon sisäänkäyntien ovet ovat alumiinirunkoisia lämpö-
katkoprofiili ovia.  

Kalusteet ja varusteet
Keittiöiden, eteistilojen ja huoneiden kiintokalusteiden 
ovet ovat tehdasvalmisteisia mikrolaminaattipintaisia 
ovia. Wc- ja pesuhuone tiloissa kiintokalusteiden ovet 
ovat kosteutta kestäviä kalvopinnoitettuja mdf-ovia. Keit-
tiössä on jätteiden lajittelua helpottava jätevaunukaappi. 

Keittiön pesualtaat ovat komposiittia upotettuna lami-
naattipintaisiin työtasoihin. WC ja PH-tilojen valumarmo-
rialtaan yhteydessä on allaskaappi sekä pyykkikaappi 
ja peilikaappi. Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan 
verhotangoin. Saunojen lauteet ja lisäksi selkänojaritilät 
ovat haapaa. Suihkun yhteydessä on lasinen kääntyvä 
suihkuseinä. 

Laitteet ja koneet
Keittiöissä on keraaminen induktio liesitaso ja kalusteeseen 
upotettu kiertoilmauuni, mikroaaltouuni, astianpesukone. 
Kaksioissa kylmälaitteena on jääkaappi-/pakastinkaappi ja 
suuremmissa asunnoissa jää/-viileäkaappi sekä pakastinkaap-
pi. Kodinkoneiden väri on valkea. Pesuhuoneessa on tilavaraus 
pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on 
tyylikäs rst-pintainen sähkökiuas.

Yleistä
Mikkelin Graanin alueelle kaupungin vuokratontille osoitteeseen Ankkurikatu 13, 50190 Mikkeli, rakennetaan viisikerroksinen hissillinen kerrostalo. Maalämmöllä lämpenevään 

asuntoyhtiöön tulee yhteensä 18 asuntoa, 9 autokatos- ja 9 autopihapaikkaa sekä yhtiön hallintaa yksi ensisijaisesti liikuntaesteisille varattu autopihapaikka.
Yhtiön yhteisissä tiloissa sijaitsevat lastenvaunujen säilytystila, ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone, talonvarasto ja tekniset tilat sekä väestönsuoja/irtaimistovarasto, jossa on 

jokaiselle asunnolle kuuluva lämmin irtainvarasto. Piha-alueella on lisäksi erillinen ulkovarasto polkupyörille.
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Rakennustapaselostus Rakennustapaselostus

Seinäpinnoitteet
Huoneiden seinät maalataan valkeaan sävyyn. Keittiöissä 
ylä- ja alakaappien väliseen tilaan tulee välitilalaminaatti. 
Pesuhuoneiden ja wc-tilojen seinät laatoitetaan keraamisin 
laatoin. Saunojen seinät verhoillaan tehdassävytetyllä kuusi-
paneelilla.

Kattopinnoitteet
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitetut, levyrakenteiset 
kattopinnat ja kotelot tasoitetaan sekä maalataan. Wc-tilojen, 
pesuhuoneiden sekä saunojen katot verhoillaan tehdassävy-
tetyllä kuusipaneelilla. 

Lattiapinnoitteet
Pesuhuoneen, saunojen ja wc-tilojen lattiat laatoitetaan 
keraamisin laatoin. Asuntojen muut lattiapinnat päällystetään 
kestävällä kivikomposiittivinyylillä. 
Porrashuoneen, kuivaushuoneen ja siivoustilan lattiapinnat 
päällystetään muovimatolla. Muiden yhteisten tilojen lattia-
pinnat maalataan.  

Talotekniikka
Yhtiöön tulee oma ekologinen ja energiaa säästävä maa-
lämpölaitos, joka tuottaa edullisesti lämpöä ja maaviileää. 
Asuntojen vesikiertoinen lattialämmitys ja kesäaikana huo-
neistokohtaisesti säädettävä viilennys maaviileällä lisäävät 
asumisviihtyisyyttä.

Jokaisessa huoneistoissa on koneellinen energiatehokas 
lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto, jota 
ohjataan keittiön säädinkuvusta. 

Kerrostalon vesikatolle asennetaan oma aurinkosäh-
köjärjestelmä, joka liitetään kiinteistösähköön. Asuntojen 
lämpimän- ja kylmän veden mittaus on huoneistokohtainen 
varustettuna etäluettavin mittarein. Turvallisuutta lisää, että 
jokaisesta asunnosta saadaan helposti suljettua asunnon 
vesijohdot poissaolo kytkimellä. Asuntojen eteis-, wc-, wc/ph- 
ja vaatehuoneet varustetaan kattoon asennettavilla energiaa 
säästävillä led-valaisimilla. Asunnoissa on verkkokäyttöiset 
akkuvarmennetut palovaroittimet, myös jokaisessa makuu-
huoneessa. Asuntojen ja ulko-oven välillä kameralla varustet-
tu ovipuhelinyhteys. 

Osakkeina myytävät autokatos- ja autopihapaikat varuste-
taan älykkäillä lämmitys-/latauspistorasioilla mahdollistaen 
sähköautojen latauksen sekä kulutuksen mittauksen. 

Yhtiö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähköverk-
koon. Antennijärjestelmä liitetään ktv-verkkoon. Jokaisessa 
huoneistossa on laajakaistainen tietoliikennekaapelointi 

ja mahdollisuus liittyä tietoliikenneverkkoon, liittymisen 
kustannuksista vastaa jokainen osakas itse. LVI- ja sähkötyöt 
tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.

Ulkoalueet
Paikoitus- ja liikennealueet ovat asfalttipintaisia. Sisään-

käynti- ja tuuletustelineen alue päällystetään betonilaatoin 
asemapiirustuksen osoittamassa laajuudessa. Rakennusten 
sokkelien vierustat muilta osin sekä parvekkeiden alustat 
päällystetään seulanpääkivistä tehdyllä kiviheitokkeella. 
Viheralueet nurmetetaan ja istutukset tehdään erillisen 
suunnitelman mukaisesti. Pihan oleskelu- ja leikkialueella on 
keinu, hiekkalaatikko, lipputanko sekä pöytä-penkkikaluste. 
Kiinteistö varustetaan jätteiden syväkeräysastioin ja polku-
pyörätelinein asemapiirustuksen mukaisesti.

Lisätietoja
Kaavoitusta koskevia lisätietoja saa Mikkelin kaupunkisuun-
nittelusta, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli.
Tämä esite on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa. 
Myyjä varaa oikeuden muuttaa esitteessä annettuja tietoja, 
jotka eivät alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat 19.01.2023 
tilanteeseen.



16

Pintamateriaalit ja varustelu

Lattiat Seinät
PH/WC sekä WC
Laattapiste Oy,  25X40 LPC Alpstone 
tai vastaava

LPC Neutral White Matt

Ash

Vulcano

LPC Neutral White

Moon

Sand

Sauna, PH/WC sekä WC
Laattapiste Oy,  10X10 LPC Alpstone tai vastaava

Ash Vulcano

Sand

Muut asuintilat
Karitma Oy, Nordic Desing Vinyl kivikomposiittirunkoinen vinyylilankku

OlosPallas Muut asuintilojen seinät maalataan valkeaan sävyyn

Kodin viihtyisyys syntyy toimivista tilaratkaisuista 
ja vapaudesta muotoilla asunto itselle täydelliseksi. 
Valmiiksi mietityt kodin yksityiskohdat tasokkaine 
pintamateriaaleineen ja vaihtoehtoineen tarjoavat 
Sinulle helpon tavan onnistua. 

Kun olet ajoissa liikkeellä, sinulla on myös mah-
dollisuus vaikuttaa laadukkaan perustason lisäksi 
asuntosi yksilöllisiin tilaratkaisuihin, materiaaleihin 
ja varusteisiin. 

Haluamme auttaa sinua toteuttamaan toiveesi. 
Yhteispelillä kanssamme asiat sujuvat mutkatto-
masti ja saat kotisi näyttämään juuri siltä omalta 
toiveittesi mukaiselta kodilta.

Oman näköinen elämä 
ja uusi tasokas koti
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Pintamateriaalit ja varusteluPintamateriaalit ja varustelu

Keittiö - pintamateriaalit
Kalusteovet
Kalusteovet puunsyykuvioitu melamiini 
(mikrolaminaatti) ABS-reunanauhalla, 
esim. Topi-Keittiöt Oy:n Luoto tai vastaava

Työtaso
Laminaattitaso

Välitilalevyt
Välitilalevy 4mm

Vedinmallit

R225
Irlannin tammi     

F483
Tumma marmori

F214D                              
Harmaa betoni

MO598
tumma helmiäiskivi

MO1372
Tumma harjattu alumiini

MO002A
Valkoinen kiiltävä

MO158
Valkoinen helmiäinen

MO1371
harjattu alumiini

HY157
musta metallinhohto

HYR155
valkoinen satiini

N625
Tammi natur matta

K209                                
Vaalea kalkkikivi

K013
Rantapyökki

Luoto LU15 
koivu

Luoto LU03 
Snow White 

Luoto LU13 
Rantapyökki

Luoto LU06 
Antrasiitti

Luoto LU66 
Hiilipuu

Luoto LU09 
Harmaa nordic

Vedin 94
alum.harmaa

Vedin 80
musta

Vedin 95
kiiltävä kromi

Vedin 78
kiiltävä kromi

Vedin 79
valkea



18

Pintamateriaalit ja varustelu

Keittiö - varusteet Keittotaso
UPO HI640F tai vastaava

Pöytätasoon upotettava induktiokeittotaso
PowerBoost nopea lämmitystoiminto
Kosketusohjaus
Ajastin
Lapsilukko

   

Kalusteuuni
UPO OS737WG tai vastaava

Kalusteisiin upotettava
Big Space -tilava uuni
Uunitoimintoja: kiertoilma, pikalämmitys, 
Pizza, ExtraStem höyryohjelma, 
AirFry-toiminto, yms.

Lapsilukko
Väri: valkea

Astianpesukone
UPO D62EW tai vastaava

Energialuokka E
Aquastop vesivuodon katkaisuautomaatti
Ohjelmanäyttö ovipaneelissa
5 pesuohjelmaa
12 astian kattaus, 2 pesukoria
Väri: valkea

Hana
Oras Safira Eco, 
Green Building tai vastaava

 Täyttää Green Building tehokkaalle veden  
 käytölle asettamat vaatimukset

 Kääntyvä korkea ja kaareva juoksuputki 

 sekä pesukoneventtiili

Allas
Franke Sirius tai vastaava

 Työtasoon upotettava

 Tilava musta tectonite allas

Mikroaaltouuni
UPO BM205W tai vastaava

Kalusteisiin asennettava
Mikroaaltouuni grillillä
Väri: valkea

Jääkaappi/pakastin
UPO NRF63EW tai vastaava (2H asunnot)

Energialuokka E
Kokonaistilavuus 300L
No Frost – automaattinen huurteenpoisto
BigBox -säilytyslaatikko
Multiflow -ilmankierrätys
Väri: valkea

    

Jääkaappi
UPO RE6195WF tai vastaava (3-4H asunnot)

Energialuokka F
Kokonaistilavuus 398L
CrispZone -vihanneslaatikko
SuperCool -nopea jäähdytys
EcoMode -virransäästö pitkäaikaisten 
poissaolojen ohjelma

 

Pakastinkaappi
UPO FNE6195WF tai vastaava (3-4H asunnot)

Energialuokka F
kokonaistilavuus 280L
No Frost – automaattinen huurteenpoisto
BigBox -säilytyslaatikko
EcoMode -virransäästö pitkäaikaisten 
poissaolojen ohjelma

Liesituuletin
Vallox delico

Väri: valkea



19

Pintamateriaalit ja varustelu

 PH/WC- varusteet

WC:n ja ph/wc 
pesualtaan hana
Oras Safira Eco, 
Green Building tai vastaava

 Täyttää Green Building tehokkaalle veden  
 käytölle asettamat vaatimukset
 Pesuallashana bidetta-käsisuihkulla

Pesukoneventtiili PH/WC:n pesualtaan 
hanassa

Suihkuhana ja suihkusetti
Oras Nova Eco, Green Building tai vastaava

Täyttää Green Building tehokkaalle veden 
käytölle asettamat vaatimukset
Käsisuihkussa normaali- ja eko-toiminto

WC-istuin
IDO Glow 60 tai vastaava

Kaksoishuuhtelu
Rimfree -huuhtelukaulukseton malli
Pehmeä kansi

Jääkaappi/pakastin
UPO NRF63EW tai vastaava (2H asunnot)

Energialuokka E
Kokonaistilavuus 300L
No Frost – automaattinen huurteenpoisto
BigBox -säilytyslaatikko
Multiflow -ilmankierrätys
Väri: valkea

    

Jääkaappi
UPO RE6195WF tai vastaava (3-4H asunnot)

Energialuokka F
Kokonaistilavuus 398L
CrispZone -vihanneslaatikko
SuperCool -nopea jäähdytys
EcoMode -virransäästö pitkäaikaisten 
poissaolojen ohjelma

 

Pakastinkaappi
UPO FNE6195WF tai vastaava (3-4H asunnot)

Energialuokka F
kokonaistilavuus 280L
No Frost – automaattinen huurteenpoisto
BigBox -säilytyslaatikko
EcoMode -virransäästö pitkäaikaisten 
poissaolojen ohjelma

Katto
PH/WC sekä WC
E.T.Listat Oy, Saunasuoja 
käsitelty kuusipaneeli 
tai vastaava

    Muut asuintilojen katot ovat ruiskutasoitettuja sekä levyrakenteiset alakatot ja kotelot ovat tasoitettu ja maalattuja

Pyyhekoukku
Cello neliö rst/harjattu, 
4-koukkua tai vastaava

Saunan kiuas
Harwia The Wall 
tai vastaava

Wc-paperiteline
Cello neliö rst/harjattu 
tai vastaava

Kirkas saunasuoja Kelo Hiili

HUOM! 
Esitteen kaikki kuvat ovat viitteellisiä. 
Tämä esite ei ole myyntiasiakirja.
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