
Siseviimistlus
Uues kodus võid lasta ideed ja unistused lendu.  
Kujunda kodu vastavalt oma maitsele ja stiilile. 

UUS KODU OMA MAITSE JÄRGI

STANDARD- JA LISAVALIKUD
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Siseviimistlus ja lisavalikud

Uue kodu sisustamine algab  
materjalide valikust

Siseviimistluses on saadaval standardpakett ning 
kolm koondpaketti lisatasu eest. Tehes ostuotsuse 
aegsasti, saad valida endale sobiva lahenduse.

Standardpaketi märksõnaks on õhulisus. Heledad 
seinad, valged sileuksed ning naturaalses puidutoonis 
põrand loovad ajatu üldmulje ning pakuvad justkui 
puhast lõuendit rõhutamaks sulle meelepäraseid 
sisustustoone läbi mööbli- ja kangavaliku. 

Helehallides toonides vannituba jätkab sarnast stiili 
mängleva kergusega.

Nõudlikumale maitsele mõeldes on lisatasu eest  
saadaval koondpaketid, milles sisalduvad sise-
kujundaja poolt valitud moodsad seinatoonid, soe ja 
naturaalne tammeparkett, plaaditud põrand esikus, 
spoon- või profiiluksed ning veelgi trendikamad 
vannitoad.
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Lisavalikute eelised
       

•	 Tänapäevased lahendused, mis on välja töötatud professionaalse sisekujundaja poolt

•	 Tehes kõik valikud üheaegselt korteri ostuga, on võimalik maksumus lisada kodulaenu 
sisse. Paketi hind lisab laenumaksele keskmiselt vaid 10 eurot kuus.*

•	 Lisavaliku toodetele kehtib müügilepingujärgne garantii.

•	 Innovatiivsemad lahendused lisavad kodule funktsionaalsust ja mugavust.

*Hind on kalkuleeritud arvestades laenusummaks 80 000 € kuumaksega 335 €.
Lisades laenusummale paketi väärtusega 2000 €, tõuseb kuumakse 8 € võrra.
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F485

Seinavärv Tikkurila Symphony F485

SEINAD
Keraamiline seinaplaat RC Perla Brillo 
30 x 60 cm

PÕRAND
Põrandaplaat RAK Lotus Grey  
10x10 cm

UKSED
Valged sileuksed

PISTIKUPESAD jA LÜLITID
ABB Basic 55

PÕRANDAKATE
Tubades, esikus ja köögis 
laminaatparkett koos sobivas 
toonis MDF-liistuga

VANNITUBA

Standardpakett

SANITAARTEHNIKA 
jA - KERAAMIKA

Seina WC A-Collection + 
prill-laud

Valamu A-Collection 
56x44 cm

Valamusegisti Bau Edge, 
kroom

Dušitermostaat Bau Edge, 
kroom

Dušikomplekt Tempesta 
100, kroom



Siseviimistlus

Viimistluspakett Elegance on ideaalseks valikuks 
inimesele, kes armastab sooje pastelseid toone. Heledad 
põhivärvid aitavad sisustuses esile tuua värvilisi aktsente 
tekstiilis ja detailides. Pehmed padjad, värsked lilled 

vaasis, küünlavalgus sumedatel sügisõhtutel – romantika, 
mis kandub edasi ka materjalidele. Looduslikud värvid 
lisavad interjöörile soojust ning hubasust.

SEINAVÄRVID

G485 V485

Põhivärv Tikkurila 
Symphony G485

Aktsentvärv valitud 
toas ühes seinas 
V485

PÕHIPLAAT
Keraamiline seinaplaat Terranova 
Creama 24 x 69 cm

AKTSENTPLAAT
Keraamiline seinaplaat Concept 
Creama 24 x 69 cm

PÕRAND
Põrandaplaat RAK Lotus Brown  
10 x 10 cm

VANNITUBA

UKSED
Tammepooniga siledad uksed 

PISTIKUPESAD jA LÜLITID
ABB Basic 55

PARKETT

Parkett tubades ja köögis - 
naturaalne 3-lipiline tammeparkett, 
matt lakk; sobivas toonis puidust 
põrandaliistud.

Elegance

ESIK

Põrandaplaat RAK Surface Sand 
30 x 60 cm
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Siseviimistlus

Põhivärv Tikkurila 
Symphony G497 

Aktsentvärv valitud 
toas ühes seinas 
Tikkurila 1924

ESIK

Põrandaplaat RAK Surface Cool Grey 
30 x 60 cm

PÕHIPLAAT
Keraamiline seinaplaat Terranova Gris 
24 x 69 cm

AKTSENTPLAAT
Keraamiline seinaplaat Concept Gris 
24 x 69 cm

PÕRAND
Põrandaplaat RAK Lotus Anthracite 
10 x 10 cm

VANNITUBA

UKSED
Valged profiiluksed

PISTIKUPESAD jA LÜLITID
ABB Basic 55

PARKETT

Parkett tubades ja köögis -  
hele 3-lipiline tammeparkett,  
valge matt lakk;  
valgeks värvitud puidust 
põrandaliistud.

Harmony

Viimistluspakett Harmony valikud on saanud inspiratsiooni 
Põhjamaa kargetest toonidest – tormine sügistaevas, 
möllav merelaine, kivised kaljud. Hallid toonid tekitavad 
harmoonilise tausta, mida on lihtne täiendada huvitavate 
aksessuaaridega, luues isikupärase interjööri. 

Valged uksed ja liistud loovad kontraste seina ja 
põranda vahel. See on hea valik rahulikku elukeskkonda 
armastavale inimesele, kes soovib luua kauni ja aegumatu 
kodu endale ja oma perele.

G497 1924

SEINAVÄRVID
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Siseviimistlus

Põhivärv Tikkurila 
Symphony G497 

Aktsentvärv valitud 
toas ühes seinas 
Tikkurila Symphony 
N494

ESIK

Põrandaplaat Priorat Cemento  
60 x 60 cm

PÕHIPLAAT
Keraamiline seinaplaat Metropol 
Spatula Gris 30 x 60 cm

AKTSENTPLAAT
Keraamiline seinaplaat Metropol 
Spatula Concept Bianco 30 x 60 cm

PÕRAND
Põrandaplaat Pavigres Estanho  
10 x 10 cm

VANNITUBA

UKSED
Massiivpuidust valged uksed 3-tahvliga

PISTIKUPESAD jA LÜLITID
Alumiinium hall Schneider Artec

PARKETT

Parkett tubades ja köögis -  
naturaalne 1-lipiline  
tammeparkett, tume matt lakk;  
valged puidust põrandaliistud.

Delux

Viimistluspakett Delux on mõeldud inimesele, kes 
armastab luksust ja kontraste. Tumedad põrandad 
loovad kontrasti heledate seinadega. Julge geomeetria 

ja ornamentika annab inspiratsiooni ja võimaldab luua 
väga erilise kodu. Detailid, kvaliteet ja maitsekus on selle 
viimistluspaketi põhilised märksõnad.

G497 N494

SEINAVÄRVID
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Balteco 17 Forma vannikomplekt

Vannisegisti vastavalt paketile

*Vannipaketi valiku puhul ei sisalda 
vannitoa lisapakett peadušši.

Vannipakett

SANITAARTEHNIKA 
jA - KERAAMIKA

Valamu Villeroy & Boch 
O.Novo 55x25cm valge

WC pott Villeroy & Boch 
O.Novo rimmless + vaikselt 
sulguv prilllaud

Valamusegisti Gustavsberg 
Estetic kroom

Dušši komplekt
Gustavsberg G3

Termostaat dušisegisti 
Gustavsberg Estetic

Ühe sahtliga valamukapp, 
valge kõrgläige

Immutatud terrassilaud

Rõdule lisab hubasust puidust terrasikate, mis 
võrreldes betooniga mõjub jala all soojemana ja 
pakub ka silmale rõõmu. Pakume võimalust lisatasu 
eest tellida rõdule laudispõrand.

Puitkomposiit terrassilaud

Puitkomposiit terrassilaudade koostis on välja 
töötatud põhjamaises kliimas kasutamiseks, mis 
toob esile nii puidu kui ka plasti parimad omadused: 
pikaajalise kestvuse, puidu loomuliku ilu ja lihtsa 
hoolduse (ei vaja õlitamist ega värvimist). Lisaks 
on toodetele tehtud libisemisvastane pinnatöötlus, 
mis muudab terrassi kasutamise ohutuks ka märja 
ilmaga. Lauad kinnitatakse klambritega ja ühtegi 
kinnituskohta näha ei jää.

Peegel  75x60cm
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4847

Vannitoa lisapakett

Rõdu lisavalik

Vastavalt korteritüübile ja paketile 
duši- või vannisein, kirgas klaas.

Garderoobid

Osta meelepärases summas garderoobi-pakett ning 
vali sobiv lahendus koostööpartneri salongis. Soovi 
korral on võimalik garderoobilahendus finantseerida 
kodulaenu osana.


