
Teemme
asumisen
unelmasi
toteen.



Laajalta 
joukolta 
ammattilaisia,
millin 
tarkkuudelta.

Rakentajan tervehdys

Me olemme Nikora Oy, asuntotuotantoon keskittyvä laadukkaan rakentamisen 
taitava yritys. Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoisen ja kokonaisvaltaisen 
rakennuspalvelun.

Nikoran asunnot on varusteltu tasokkailla materiaaleilla ja nykyaikaisella tekniikalla. 
Haluamme palvella asiakkaitamme tarkkaan kuunnellen ja toiveet huomioon ottaen 
niin pitkälle kuin mahdollista. Tarjoamme aina joustavuutta valintoihin ja aidosti 
mahdollisuuden vaikuttaa kotisi materiaaleihin.

Valmiiksi mietittyjen konseptien ja materiaalien lisäksi voit halutessasi valita oman 
tuotteen tai värisävyn.

Ennen kotisi valmistumista tapaat joukon ammattilaisia ja olemme
apunasi ideoinnissa ja suunnittelussa niin, että haaveesi unelmien kodistasi toteutuu. 
Tervetuloa matkaamme.

Niko Riskilä
talonrakennustekniikan insinööri
toimitusjohtaja



Ammattitaitoinen 
tiimimme, 
joille huolellisuus 
ja laatu 
on kunnia-asia.

Joukko nuoria aikuisia miehiä, todellisia rakentamisen ammattilaisia,  jotka 
suhtautuvat työhönsä kunnioituksella ja intohimolla. Tehdään mitä luvataan ja 
enemmänkin. 

Omasta työstään täytyy voida olla ylpeä jokaisen päivän päätteeksi.

Haluamme antaa toiminnallemme kasvot, jotta kaikki asiakkaamme 
sekä yhteistyökumppanimme tietäisivät kenen kanssa ovat tekemisissä. 

Tässä ovat unelmien asuntosi rakentajat.



As. Oy Wood VillageTaloyhtiö ja
asuinalue

Ylöjärven Siivikkalaan valmistuu laadukas ja moderni rivitaloyhtiö As. Oy Wood Village,
jossa luonto kohtaa modernin asumisen tarpeet.

Yhtiö koostuu kaksitasoisista 80 m²:n nelikoista, joita on 7 kpl ja 94,5 m² viisikoista, joita on 3 kpl.

Suunnittelumme lähtökohtana oli huomioida ekologisuus, laatu ja luonnolliset materiaalit. Lopputulos on 
upea yhtenäinen kokonaisuus, jossa nämä kaikki arvot toteutuvat. Tuttuun tapaan Nikoran asunnot on 
varusteltu tasokkailla materiaaleilla ja nykyaikaisella tekniikalla. 

Yhtiöllä on oma tontti ja jokaiselle huoneistolle kuuluu lämmin ulkovarasto sekä yksi autokatospaikka, sekä 
yksi pihapaikka.  Kaikilla autokatospaikoilla, niin sisällä kuin ulkonakin on sähköautoille hidaslataus. 



Siivikkala

Siivikkala on perinteikäs, arvostettu ja hyvin 
suosittu pientaloalue Ylöjärvellä joka 
sijaitsee lähellä Tampereen Lielahtea ja 
Pohtolaa.

Alueen pääväylä on Siivikkalantie, joka 
kulkee Pohtolasta Ilmarinjärventien kautta 
Vaasantielle. Alueen keskustana pidetään 
Siivikkalan koulun ja lähipalveluiden 
muodostamaa ympäristöä. 

Siivikkalaa ympäröivät monet kauniit 
metsä- ja peltoalueet, joiden kasvisto ja 
eläimistö on monipuolista ja luonto tarjoaa 
loistavat puitteet arkiliikuntaan ja ulkoiluun.

Tekonurmikenttä, uimaranta, 
leikkikenttiä ja Näsijärven rannat 
kivenheiton päässä.

As. Oy Wood Village



Etäisyydet

Tampereen keskusta n. 13 km
Siivikkalan ala-aste n. 2 km
Kauppakeskus Elo n. 9 km

Lielahtikeskus n. 6 km
K-Market Siivikkala n. 1 km
Ylöjärven terveyskeskus n. 6 km

Vuorentaustan yläaste n. 8km
Bussipysäkki n. 500m
Ylöjärven lukio Valo n. 9 km
Salorinteen päiväkoti n. 1 km



Asunto B10

Pohjakuva 
viisikosta

* 94,5 m2 asunto **



* 94,5 m2 asunto **

Asunnot A1 ja B6

Pohjakuva 
viisikoista



* 80 m2 asunto **

Pohjakuva 
nelikoista



Rakennus A:

A1   5H+KT+S 94,5 m2
A2  4H+KT+S 80,0 m2
A3  4H+KT+S 80,0 m2
A4  4H+KT+S 80,0 m2
A5  4H+KT+S 80,0 m2

Rakennus B:

B6  5H+KT+S 94,5 m2
B7  4H+KT+S 80,0 m2
B8  4H+KT+S 80,0 m2
B9  4H+KT+S 80,0 m2
B10 5H+KT+S 94,5 m2

Asemapiirustus



Rivitalo
Asunto Oy Wood Village, Siivikkala
Ahmantie 2, 33450 Ylöjärvi, Siivikkala

Asuntoyhtiö ja tontti
Asuntoyhtiö käsittää kaksi rivitaloa, jotka käsittävät seuraavat asunnot
7 kpl 4H+K+S, 80 m2
3 kpl 5H+K+S, 94,5 m2
Asunto Oy Wood Village, Siivikkala sijaitsee Ylöjärven kaupungin Siivikkalan kaupunginosassa omalla 
tontilla, jonka kiinteistötunnus on 980-403-1-393. Yhtiö liittyy kunnallistekniikkaan.

Kaavoitus
Alueella on voimassa oleva, Siivikkalan koulun pohjoispuolen asemakaava. Lisätietoja: Ylöjärven kaupunki, 
kaavoitus@ylojarvi.fi

Rakenteet ja julkisivut
Rakennus perustetaan maanvaraisesti paikallavalettavalle teräsbetoniselle sokkelipalkille. Rakennuksen 
alapohjana on maanvarainen betonilaatta.
Rakennus on puurunkoinen ja esivalmistettu tehtaalla siten, että ulkoseinät tulevat elementteinä 
työmaalle ja ne asennetaan työmaalla paikalleen. Elementtien esivalmistusaste on sisäpinnasta 
ulkopintaan lukien seuraava; 12,5 mm kartonkikipsilevy, höyrynsulkukalvo, 48x48 mm lisäkoolaus k-600 
mm, jonka välissä 50 mm mineraalivilla, 48x198 mm runkotolpat k-600 mm, levyvillaeriste välissä, 
tuulensuojalevy ulkopinnassa. 25 mm koolauslauta pystyyn ja 28 mm ulkoverhouslauta vaakaan 
asennetaan työmaalla.

Asuinrakennuksen julkisivun pääverhous on tumma harmaanruskea vaakaan asennettu 28x145 UTW-
kuusipaneeli. Terassien seinät verhoillaan kuultomaalatulla puunsävyisellä 42x42 mm k80 pystyyn 
asennetulla kuusirimalla. Autokatoksien puuosat verhoillaan kuten asuinrakennustenkin.
Asuinrakennusten, sekä autokatoksen sokkelit, sekä tukimuurit jätetään puhtaalle betonipinnalle.
Rakennuksen vesikatto on 1:2 eli 25 ° harjakatto, vesikatteena tummanharmaa kaksinkertainen 
kumibitumikermi.
Terassien rungot ja kannet rakennetaan kestopuusta. Terassille on kulku jokaisesta huoneistosta oman 
terassioven kautta. Rakennuslupaan kuuluu terassilasitukset, jotka voi halutessaan tilata 
kaupantekohetkellä lisähinnasta.

Rakennustapaselostus



Varastotilat 

Jokaisella asunnolla on yksi lämmin ulkovarasto, johon kuljetaan asunnon etupihalta ulko-oven 
läheisyydestä. Autokatoksesta löytyy taloyhtiön irtaimistovarasto. A-talon pohjoispäädyssä 
sijaitsee tekninen tila.

Ovet ja ikkunat 

Asuntojen ikkunat ovat sekä kiinteitä kolmilasisia, että sisään avautuvia kaksipuitteisia 
puuikkunoita, joiden ulkopinta on kestävyyden varmistamiseksi maalattua alumiinia. Näitä 
kutsutaan puualumiini-ikkunoiksi ja oviksi. Makuuhuoneiden ikkunoissa on sälekaihtimet. 

Kaikissa ikkunoissa, jossa lasi on alle 700 mm lattiasta, tai maanpinnasta, on ikkuna varustettu 
turvalasein vallitsevien rakentamismääräysten mukaisesti. 

Terassiovet ovat lämpöeristettyjä lasiaukollisia puualumiiniovia. 
Asuntojen pääovet ovat yksilehtisiä lämpöeristettyjä ja HDF-pintaisia ulko-ovia. 
Kaikkien ikkunoiden, ulko-ovien sekä liukuovien U-arvot ovat 1,0 W/m2K tai alle. 
Huoneistojen väliovet ovat tehdasvalmisteisia valkoisia laakaovia, ovikarmit ja karmilistat ovat 
puuta. 

Väliseinät 

Huoneistojen väliset seinät ovat EI-30 paloluokiteltuja puurakenteisia seiniä. Huoneistojen 
sisäiset väliseinät ovat puurunkoisia kipsilevyseiniä. Pesuhuoneiden ja saunojen väliseinät 
rakennetaan tämänhetkisten rakennusmääräysten mukaisesti.



TILA LATTIA SEINÄT KATTO

Eteinen Laatoitettu Maalattu MDF-paneeli

Olohuone Kovapuulankku Maalattu MDF-paneeli

Keittiö Kovapuulankku Maalattu MDF-paneeli

Makuuhuone Kovapuulankku Maalattu MDF-paneeli

Sauna Laatoitettu Puupaneeli Puupaneeli

Kylpyhuone Laatoitettu Laatoitettu Puupaneeli

Kodinhoitohuone Laatoitettu Maalattu MDF-paneeli

Lattiat
Asuinhuoneistossa on laadukas kovapuulattia pois lukien eteinen, kylpyhuone, sauna sekä WC, joissa 
on keraamiset laatat.

Seinät
Asuinhuoneiden seinät yli tasoitetaan ja maalataan.
Keittiön työtasojen ja yläkaapistojen välitilaan asennetaan 20 mm laminaattipintaiset kalustelevyt. 
Pesuhuoneiden seinissä on keraamiset laatat. Saunojen seinät paneloidaan lämpökäsitellyin paneelein. 
Erillis-WC seinät ovat maalattuja.

Katot
Asuinhuoneiden sisäkatot verhoillaan valkoisin MDF-paneelein. Alas laskut, sekä koteloinnit 
sisäkatoissa verhoillaan MDF-paneelein ja seinissä tasoitetaan ja maalataan. Kylpyhuoneiden ja 
saunojen katot paneloidaan puupaneelein.

Huonetilojen 
päällysteet



Kalusteet ja varusteet 

Asuntojen kalusteet tehdään kalustetoimittajan keittiö, - komero- ja kylpyhuonekaavioiden 
mukaisesti. Keittiöiden kiinteät kalusteet ovat tehdasvalmisteisia standardikalusteita 
laminaattipintaisella ovella. Kalusterungot ovat väriltään valkoiset. Keittiön pesualtaat ovat 
työpöytään upotettuja komposiitista valmistettuja 1-altaisia. Keittiön työpöytätasot ovat 20 mm 
vahvat laminaattipintaiset. Kylpyhuoneissa on suihkuseinät pohjakuvien mukaisesti. Saunan lauteet 
tehdään paikalla lämpökäsitellystä puutavarasta. Asuntoon on mahdollista saada tulisija 
lisähinnasta. 

Koneet ja laitteet 

Keittiön kodinkoneina on 60 cm leveä kalusteuuni, kalustemikro, induktiokeittotaso, liesituuletin 
aktiivihiilisuodattimella, 60 cm leveä integroitu astianpesukone, sekä yksi 180 cm korkea integroitu 
jää-pakastinkaappiyhdistelmä (4H+K), tai vaihtoehtoisesti yksi 180 cm korkea integroitu jääkaappi, 
sekä yksi 180 cm korkea integroitu pakastin (5H+K). Pesuhuoneissa on liitännät ja tilavaraukset 
pyykinpesukoneelle. Saunat on varustettu sähköisillä erillisellä ohjainpaneelilla varustetuilla 
pilarikiukailla. 

Talotekniikka

- Lämmityksenä on termostaatein ohjattava vesikiertoinen lattialämmitys, jonka 
lämmitysenergian tuottaa huoneistokohtainen ilma-vesilämpöpumppu.

- Huoneistoissa on koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo-poistoilmanvaihto.

- Pesuhuoneessa, saunassa ja eteisessä on jatkuva vesikiertoinen lattialämmitys, näin 
varmistetaan kovemmalla kosteusrasituksella olevien lattiapintojen tehokas kuivuminen.

- Huoneistokohtainen veden mittaus
.
- Ilmanvaihtokone sijoitetaan ulkovarastoon.



Antenni- ja puhelinjärjestelmät 

Taloyhtiöön tulee valokuitu ja kaapeli-tv. Asunnoissa on CAT-6 yleiskaapelointi, 
joka mahdollistaa kiinteän internetliittymän.

Yhteiset piha-alueet

Piha-alueet tehdään asemapiirrokseen tehdyn pihasuunnitelman mukaisesti. Perustajaurakoitsija 
vastaa pihojen asfaltoinnista ja nurmetuksesta, sekä pihasuunnitelman mukaisista istutuksista. Ellei 
muuta sovita, pihojen ja istutuksien hoitovastuu siirtyy luovutuksen yhteydessä asuntoyhtiölle.

Asuntoyhtiön autopaikat jakautuvat seuraavasti:

Jokaista asuntoa kohden on yksi autokatospaikka, sekä yksi pihapaikka.
Kaikilla autokatospaikoilla, niin sisällä kuin ulkonakin, on sähköautoille hidaslataus. Taloyhtiön 
sähköjärjestelmä, sekä kaapelointi on toteutettu siten, että jokaiselle autopaikalle on mahdollista 
asentaa myös sähköauton latauslaite (11 kW).

Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan suunnitelmiin. 
Perustajaurakoitsija varaa oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin 
tai rakenteellisesti vastaaviin. Huoneistossa saattaa esiintyä kotelointeja, jotka poikkeavat 
suunnitelmapiirustuksista. Koteloinnit, alas lasketut katot ja hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimassa 
laajuudessa.



• Ota yhteyttä ja tee varaus uudesta kodistasi.

• Sovimme ajan kauppakirjojen 
allekirjoittamiseen.

• Kaupanteon yhteydessä käymme vielä läpi 
kaikki asiakirjat.

• Pääsemme yhdessä suunnittelemaan kotisi 
pintamateriaalit ja lisävarusteet.

• Tapaat Keittiömaailman edustajan jonka 
kanssa käyt läpi keittiön ja kiintokalusteet. 

• Kun oma kotisi alkaa hahmottumaan 
tarkemmin, sovimme työmaavierailun. 

• Saat sähköpostiisi valmistumiskirjeen.

• Asuntojen luovutuskatselmus.

• Muutto uuteen kotiisi!

• Hallinnan luovutuskokous järjestetään 
viimeistään 3 kk asunnon luovutuksen jälkeen.

• Vuositarkastus 12-15 kk valmistumisesta
.

Viereisessä listauksessa on koottu lyhyesti rakennusprosessi, jotta saat kuvan mitä matkan 
varrella tulee tapahtumaan ja missä järjestyksessä.

Kaikki lähtee asunnon varaamisesta, joka tehdään Glik LKV:n Leon kautta.
Kun kauppakirjat on allekirjoitettu, siirrytään suunnitteluvaiheeseen,
jossa olemme vahvasti apunasi.

Noin kuukautta ennen kotisi valmistumista saat valmistumiskirjeen sähköpostiisi. Se sisältää 
mm. ohjeet yhtiölainan maksamiseen.

Asunnon luovutuskatselmus järjestetään ennen avainten luovutusta.

Vuositarkastus tehdään 12-15 kuukautta kotisi valmistumisen jälkeen.
Tarkastusajankohta ilmoitetaan sinulle hyvissä ajoin.

Osakkeen omistajien kokous järjestetään, kun asunnoista on myyty 25%.

Leo Aalto
Glik LKV
puh.  045 857 10105-8571010
leo.aalto@glik.fi

Kohti uutta kotia

tel:0458571010


Kun olet solminut asuntokaupat välittäjän kanssa, edessäsi on sisustusmateriaali- ja varustevalinnat. 
Se onkin usein yksi odotetuimmista asioista. 

Varmimmin pääset vaikuttamaan valintoihin, kun ostat asunnon rakentamisen alkuvaiheessa 
ja otat muutostoiveet puheeksi mahdollisimman aikaisin.

Ihan kaikki muutokset eivät kuitenkaan ole sallittuja. Tällaisia muutoksia ovat mm.
• Toimenpide- tai rakennuslupaa vaativat muutokset
• Julkisivuun tehtävät muutokset
• Märkätiloja rajaavien seinien siirrot

Sisustusvalintojen tekemisessä teitä auttaa Jaana Alho, jonka kanssa käydään pintamateriaalit ja 
varusteet tarkasti läpi, ja pääsette näkemään materiaalimallit. 
Tapaaminen Jaanan kanssa sovitaan Nikoran toimistolle kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen.

Jaana tuntee laatat ja muut pintamateriaalit monen vuoden kokemuksella.

Jos ette päädy konseptiin kuuluviin sisustusmateriaaleihin ja varusteisiin, saatte erillisen tarjouksen 
omavalintaisista lisähintaisista muutoksista ja tuotteista hyväksyttäväksi. 

Jaana Alho
Nikora oy
Kivilähteentie 10
33470 Ylöjärvi
jaana.alho@nikora.fi
041 3141826

PINTAMATERIAALI- JA VARUSTEVALINNAT



KEITTIÖ &
MUUT KIINTOKALUSTEET

Olemme suunnitelleet valmiiksi kolme todella laadukasta upeaa skandinaavista 
keittiökokonaisuutta. Intensiivisen mustan, pehmeän valkoisen ja maanläheisen harmaan. 
Toki voit valita myös jotain ihan muuta. Taso-, ovi- ja välitila vaihtoehtoja on paljon, 
samoin vetimiä, joista voit valita mieleisesi.

Jo alkumetreillä tapaatte Keittiömaailman ammattilaisen Arjan, tarkan ja huolellisen 
kalustamisen konkarin.

Pääsette vertailemaan materiaalimalleja ja Arja auttaa teitä saamaan unelmienne keittiön, 
toimivat säilytystilat sekä märkätilakalusteet.

Arja Vikman
projektipäällikkö|arja.vikm
an

Keittiömaailma Tampere
Kauppakeskus Kale 1.krs
Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere

mailto:%7Carja.vikman@keittiomaailma.fi


* valkoinen keittiö *

Altro supermatta valkoinen ovi valkoisella 70 
mm lippavetimellä tai nuppivetimellä.

20 mm laminaattitaso usvainen marmori 608 
allasseinällä ja niemekkeessä. Sama kuosi myös 
välitilassa.

+ Vettä ja likaa hylkivä.
+ Valittavissa monissa eri tyyleissä, jotka jäljittelevät 
luonnonmateriaaleja, kuten graniittia ja marmoria.
+ Kestävä.

Sirius SID 610 upotettava allas
Polar White, valkoinen

Keittiömateriaalit



* musta keittiö *

Altro supermatta musta ovi
mattamustalla 70 mm lippavetimellä, tai 
nuppivetimellä, vaihtoehtoja löytyy tästäkin.

20 mm laminaattitaso, lämmin tammi allasseinällä ja 
niemekkeessä. Sama kuosi myös välitilassa. 

+ Vettä ja likaa hylkivä.
+ Valittavissa monissa eri tyyleissä, jotka jäljittelevät 
luonnonmateriaaleja, kuten graniittia ja marmoria.
+ Kestävä.

Sirius SID 610 upotettava allas
Carbon Black, musta

Keittiömateriaalit



* harmaa keittiö *

20 mm laminaattitaso usvainen marmori 608 
allasseinällä ja niemekkeessä. Sama kuosi myös 
välitilassa.

+ Vettä ja likaa hylkivä.
+ Valittavissa monissa eri tyyleissä, jotka jäljittelevät 
luonnonmateriaaleja, kuten graniittia ja marmoria.
+ Kestävä.

Altro supermatta 442 harmaa ovi
mattamustalla 70 mm lippavetimellä tai 
nuppivetimellä.

Sirius SID 610 upotettava allas
Carbon Black, musta

Keittiömateriaalit



Kährs Life on kovapuulattia, jota on helppo
rakastaa, mutta vaikeampi vaurioittaa.

Kovapuulattioiden pintakerros on aitoa puuta. 
Korkeinta laatustandardia edustava mattalakka 
säilyttää luonnollisen puun tunnun ja tekee 
pinnasta erittäin kestävän ja helppohoitoisen.

Lattian kulutuksen- ja iskunkestävyys ovat
erittäin korkeaa luokkaa.

Vieressä näet 4 vakiohintaista värivaihtoehtoa

Esitteen värisävyt eivät täysin vastaa aitoja materiaali- ja värimalleja

Kovapuulattia Kährs Life 2-S, 7x1225x193

Whole Grain Light SuedeCoconut Cream Pure Oak

Kaunis ja kestävä puulattia, joka elää  
kanssasi täyttä elämää.

Lattiamateriaalit



WHOLE GRAIN 2-SPURE OAK 2-S COCONUT CREAM 2-S

Havainnekuvia 
kovapuulattioista



suora porras (94,5 m2 asunnoissa)

180 asteinen porras ilman välitasannetta
(80 m2 asunnoissa)

Wood Villagen portaat ovat sekoitus modernia skandinaavista, sekä hieman rouheampaa 
industrial tyyliä. Näissä portaissa yhdistyvät toiminnallisuus, selkeät linjat, sekä laadukkaat ja 
kestävät materiaalit. Kaiteet ja rungot on valmistettu teräksestä ja askelmat 
massiivitammesta.

Portaan puuosat saa lisähinnasta sävytettynä eri väreihin Osmo Colorin värikartan mukaan. 
Led-valaistus portaisiin on myös valittavissa lisähinnasta.

TERÄSPORTAATPortaat



Yleisvärit: 3 vaaleaa, pehmeän
ja luonnonläheisen tunnelman antavaa 
skandinaavista sävyä.

Luonnonläheinen Mulperi
Kodikas Piazza
Raikas Paperi

Tehostevärit:
Rohkea syvänsininen Indigo
Lumoavan kaunis vihreä Nefriitti
Maanläheinen lämmin beige Ajopuu

Näitä kaikkia sävyjä on helppo yhdistellä 
toisiinsa.

Maalin kiiltoasteena käytetään himmeää 
pintaa, joka korostaa rauhallista 
yleisvaikutelmaa.

Toki myös omavalintaiset värisävyn, 
tehosteseinät ja tapetoinnit ovat mahdollisia 
lisähinnasta.

Mulperi H484 Piazza Y487

Nefriitti N494

Paperi F497

Indigo L429Ajopuu V484

Esitteen värisävyt eivät täysin vastaa aitoja materiaali- ja värimalleja

YLEISVÄRIT

TEHOSTEVÄRIT

Sisäseinät



Lagom on uutuus laattasarja Italiasta.

Ulkoasultaan Lagom on minimalistinen ja 
nykyaikainen laattakokoelma, jonka design 
perustuu yksinkertaiseen skandinaaviseen 
tyyliin.

Sarja koostuu kuudesta eri kivikuosisesta 
sävystä: White, Beige, Oyster, Smoke, 
Graphite, Charcoal.

Seinälaatta on todella kestävä, tyylikäs ja 
ajaton. Kooltaan 60x60, jossa on rauhallinen 
mattapinta.

Samoista laattavaihtoehdoista saat valita 
mieleisen värin myös eteiseen.

Lattialaattavaihtoehtoja löytyy kahdeksan, 
joita pystyy helposti yhdistelemään 
seinälaattoihin mielensä mukaan. Lattialaatta 
on kooltaan 10x10.

LATTIALAATAT SEINÄLAATAT

Esitteen värisävyt eivät täysin vastaa aitoja materiaali- ja värimalleja

Fashion white

Arc Grey

Arc graphite

Arc Vison

Fashion grafito

Regal White Regal Taupe

Regal Anthracite

White Beige

Oyster Smoke

Graphite Charcoal

Kylpyhuoneen 
pintamateriaali -
vaihtoehdot

https://www.laattaleevi.fi/products/kos-60x60cm-moln-terratinta-lattialaatta


Saunan lasiseinien heloilla ja suihkuseinien 
listoilla saa helposti ilmettä kylpyhuoneeseen. 
Hopea ja musta ovat vakiohintaisia helavärejä. 

Kuvissa näkyvä kirkas lasi on vakiohintainen, 
mutta värivaihtoehtoja niistäkin löytyy 
useampi ja on valittavissa lisähinnasta.

Nämäkin kaikki mallit ovat nähtävillä 
pintamateriaaleja valittaessa. 

Lasiseinämalli hopeisilla heloilla

Lasiseinämalli mustilla heloilla

Suihkuseinämalli mustilla listoilla

Lasiseinän helanvärit
joista kulta on lisähintainen.

Lasitukset



Sisäovenpainikkeet Valkoiset jalkalistat Valkoinen MDF-kattopaneeli

Väliovet Kosteantilan ovi

Kosteiden tilojen ovet ovat aina sileäpintaiset 
mutta muiden tilojen väliovista on valittavissa
sileät tai uritetut väliovet.

Ovenpainikkeen värivaihtoehdot: musta ja 
satiinihopea.

Jalkalistat on vakiona valkoinen 42mm 
mäntylista.

Kattomateriaali on kuivissa tiloissa valkoista 
10mm paksua ja 160mm leveää MDF-paneelia.

Väliovet, kahvat ja 
kattomateriaali



Jäähdyttävä ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kotelointi

Tunnelmatulisija sisälle tai terassille

Portaiden valaistus

Terassin laajennus ja lasitus

Poreallas

Kylpyamme

Kokolattiamatto

Sisustuspaneloinnit

Tapetoinnit

Kattomateriaalimuutokset

Erilaiset tehosteseinät

Sähköauton latausasema

Kodinkone muutokset

Vierestä löydät esimerkkejä lisähintaisista valinnoista ja 
varusteista, joita olemme aikaisemmin asiakkaiden toiveista 
toteuttaneet.

Ehdota rohkeasti omia ideoitasi ja toiveitasi, niin katsotaan 
yhdessä miten voimme ne toteuttaa.

Saat aina erillisen tarjouksen lisähintaisista ja 
omavalintaisista tuotteista hyväksyttäväksi.

Kuvia aiemmista kohteistamme

Lisävarustevalinnat



Seinäpinnat ovat maalatut ja vakioväri on 
F497 Paperi, H484 Mulperi tai Y487 Piazza.

Lattia on laatoitettu 10x10 laatalla. Laatan 
värin saa valita kahdeksasta vaihtoehdosta, 
samoista kuin kylpyhuoneissa.

Kalusteiden ovien värit on valittavissa neljästä 
vakiovaihtoehdosta.
Valkoinen, beige, vaaleanharmaa, sekä 
tummanharmaa. Kalusteiden jalkojen ja 
vetimien värit ovat musta tai hopea.

Tason värin saa valita useasta 30 mm 
laminaattitaso vaihtoehdosta, jotka ovat 
nähtävillä Keittiömaailman käynnillä.

RST allas. Hanan värin saa tähänkin valita.

Kantikas lankavedin vaakaan
musta tai hopea 128 mm

Havainnekuva kodinhoitohuoneesta

Allas Franke Bell BCX 610-38Kodinhoitohuone



Valopeili Lago8 Aldina pesuallas

Hopea kantikas 

Musta kantikas

Havainnekuva viisikon PH/S tilan kalusteista 

PH sekä PH/S tilojen kalusteiden ovien värit 
ovat valittavissa samoista neljästä 
vaihtoehdosta kuin KHH. Valkoinen, beige, 
vaaleanharmaa sekä tummanharmaa.

Tason värit ovat valittavissa myös monesta 30 
mm laminaattitaso vaihtoehdosta.

Yläkerrassa on peilikaappi, sekä erillisvalaisin 
kaapin päällä. Alakerrassa on valopeili.

Valinnat käydään kaikki läpi Keittiömaailman 
käynnillä.

Musta tai hopea hana

Pesuhuoneiden 
kalusteet



Makuuhuoneiden ja eteisen kiintokalusteet 
käydään kaikki läpi Keittiömaailman 
käynnillä.

Havainnekuvia makuuhuoneiden komeroistaHavainnekuva eteisen komerosta

Kantikas lankavedin pystyyn
musta tai hopea 192 mmKiintokalusteet



Pesuallashana Oras Vega bidetta-käsisuihkulla Oras Nova sadesuihkuhana

Damixa Silhouet keittiö/KHH hana 

Pesuallashana ja sadesuihkuhana
ovat vakiona valittavissa mattamustana ja 
kromisena, samoin vieressä kuvatut varusteet.

Keittiöhana löytyy vakiona jopa viidessä värissä,
mattamusta, valkoinen, hopea, messinki sekä 
kupari.

Messinkinen on valittavissa harjattuna myös
mattana, tai kiiltävä. Samanlainen hana tulee myös 
kodinhoitohuoneeseen

VARUSTEET

Hanat, suihkut ja 
varusteet



Sähkökiuas
Harvia Cilindro
+ valaistu Harvian
upotuskaulus

Havainnekuva nelikon saunasta

Sauna



AEG BEB351010M
Höyryuuni musta + teräs/valkoinen, integroitu.

AEG HK604201CB
Induktiotaso.

SAVO Kuutio liesituuletin musta/valkoinen 
(viisikossa).
SAVO kaappiin integroitava 
liesituuletin (nelikossa).

AEG FSB53927Z
Integroitu astianpesukone.

AEG SCB618F6TS
Jääkaappipakastin yhdistelmä (nelikossa) 
integroitu.

AEG MBB1756SEW
Mikroaaltouuni musta + teräs/valkoinen, integroitu.

Erillisjääkaappi (viisikossa)
AEG SKE818F1DS, integroitu.

Erillispakastin (viisikossa)
AEG ABE818F6NS, integroitu.

Keittotaso

Astianpesukone

Savo Kuutio liesituuletin

Mikro

Uuni

Savo int. liesituuletin

Jääkaappi/pakastin yhdistelmä

Erillisjääkaappi Erillispakastin

Kodinkoneet



Yhteystietoja

Niko Riskilä
talonrakennustekniikan insinööri
toimitusjohtaja
040 6618 999
niko.riskila@nikora.fi

Ville Lappalainen
työnjohtaja
041 3145 039
ville.lappalainen@nikora.fi

Leo Aalto
kiinteistönvälittäjä
toimitusjohtaja
Glik LKV
045 857 10105-8571010
leo.aalto@glik.fi

Jaana Alho
pintamateriaalit
041 314 1826
jaana.alho@nikora.fi

Arja Vikman
projektipäällikkö
kiintokalusteet 
050 344 9626 
arja.vikman@keittiomaailma.fi

tel:0458571010
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