
Sisustusmateriaalit 



Olemme koonneet oheisen esitteen, jossa esitellään 

asuntonne hintaan sisältyvät vakiomateriaalit, jotka pää-

set valitsemaan K-raudan suunnittelijan kanssa.  Voit 

esimerkiksi valita, millaiset keraamiset laatat kylpyhuo-

neeseesi tulee tai minkä sävyinen uuden kotisi lattia on.  

Me täältä K-raudalta kutsumme sinut aikataulun mu-

kaisesti tapaamiseen jossa pääset tutustumaan materi-

aaleihin. Autamme sinua valinnoissa ja  teemme yhdessä 

tulevasta kodistasi sinun näköisesi.  

Esitteen kuvat ovat esimerkkikuvia  eivätkä vastaa koh-

teen tulevaa toteutusta.  Näytöllä esitettävät värit on 

saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimal-

leja, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin 

pinta ja kiilto sekä valaistus.   

Tämän vuoksi materiaaleihin on hyvä tutustua myymä-

lässämme etukäteen ennen lopullisia valintoja. 

 

 

Lämpimästi 

tervetuloa! 



Olemme helpottaneet valintaasi suunnittelemalla valmiiksi neljä eri-

laista sisustuskokonaisuutta, joista voit valita  mieleisesi kokonai-

suuden, säilyttäen sen sellaisenaan tai tekemällä siihen muutoksia 

haluamallasi tavalla. Jos haluat vaihtaa valitsemiamme vakiotuottei-

ta, on sinulla käytössäsi koko meidän laaja valikoimamme. Muutok-

sia voidaan tehdä sovittujen muutoshintojen ja työaikataulujen puit-

teissa. 

1. 

2. 



 

3. 

4. 

Voit käyttää valmista sisustuskokonaisuutta esimerkiksi niin, 

että kodin suuret hallitsevat pinnat kuten lattia ja kylpyhuo-

neen laatat, valitset valmiista kokonaisuudesta, mutta viimeiste-

let ilmeen omilla valinnoillasi kuten tehostemaalisävyillä, varus-

teilla tai vaikkapa tapetilla. Näin sinulle jää vain viimeistely! 

Hyödynnä  

valmis suunnittelu ja  

valitse mieleisesi ko-

konaisuus! 



 

Usva 1 

 

 

Kylpyhuoneen seinälaatta 

kiiltävä valkoinen 30x60 

ja tehostelaatta Studio 

wall anthracite 30x60. 

Kylpyhuoneen ja saunan 

lattialaatta Nevio anth-

racite 10x10. 

Lattiavinyyli Modern 

Cox Grey. 

Eteisen lattialaatta 

Europe Black 

30x60. 

”Tämän tumman ko-

konaisuuden materiaa-

lit pohjautuvat har-

maan eri sävyihin. 

Lattian ruskeaan tait-

tava värisävy antaa ti-

laan lämpöä ja vanhan 

puun tuntua. ” 

Tehostemaalit Tikkurilan Tunne väri-kartasta. 

Mantteli, Kalsiitti, Laasti ja Tikkurilan harmaa. 



 

Niitty 2 

Lattiavinyyli Time-

less White Oak. 

Eteisen lattialaatta 

Europe Greige 

30x60. 

”Tämän greigen väri-

maailman ajatus on 

lähtenyt ajattomista ja 

trendikkäistä luonnon 

sävyistä. Kaikki sävyt 

sulautuvat saumatto-

masti yhteen, luoden 

kotoisan ja lämpimän 

luonnonläheisen tun-

nelman.” 

Kylpyhuoneen seinälaatta 

matta valkoinen 30x60 ja 

tehostelaatta Studio wall 

Beige 30x60. 

Kylpyhuoneen ja saunan lat-

tialaatta Piazen Sand 10x10. 

Tehostemaalisävyt Tikkurilan Tunne väri-kartasta. 

Tamariski, Linna, Ajopuu ja Myötätuuli. 



 

Kaisla 3 

”Vaalea ja raikas koko-

naisuus, joka luo toi-

mivan pohjan muuttu-

vaankin ympäristöön. 

Helppo säilyttää joko 

siltänään skandinaavi-

sen simppelinä tai lisä-

tä  väriä oman maun 

mukaan esimerkiksi 

tekstiileillä.” 

Kylpyhuoneen seinälaatta 

matta valkoinen 30x60 ja 

tehostelaatta Studio wall 

White 30x60. 

Kylpyhuoneen ja saunan 

lattialaatta Landstone 

White 10x10. 

Tehostemaalit Tikkurilan Tunne väri-kartasta. 

Serpentiini, Ajopuu, Tunturi ja Mulperi. 

Lattiavinyyli Vanilla 

Fudge. Eteisen lat-

tialaatta Europe 

white 30x60. 



Hiekka 4 

”Tämän ajan pide-

tyimmät värisävyt 

kohtaavat tässä pale-

tissa. Hiekan ruskeat 

sävyt toimivat loista-

vasti yhteen ikisuosi-

tun vaalean harmaan 

kanssa!” 

Kylpyhuoneen seinälaatta 

kiiltävä valkoinen 30x60 ja 

tehostelaatta Studio wall Grey 

30x60. 

Kylpyhuoneen ja saunan 

lattialaatta  Nevio Grey 

10x10. 

Tehostemaalisävyt Tikkurilan Tunne väri-kartasta. 

Savikivi, Shantung, Paperi ja Amuletti. 

Lattiavinyyli Classic 

Old Oak. Eteisen lat-

tialaatta Europe Bei-

ge 30x60. 



Lattian sävyn valinnalla on hyvä aloittaa kodin pintojen suunnit-

telu. Lattian väri luo pohjan koko muulle sisustukselle ja yhdistää 

kodin tilat toisiinsa.    Valinnassa kannattaa miettiä tiloihin tule-

via huonekaluja ja tekstiilejä, jotta kokonaisuudesta saadaan har-

moninen ja kodikas.  

Olemme valinneet vakiomateriaaliksi Feel your style– kivikompo-

siitti lattiavinyylin sen helppohoitoisuuden ja kestävyyden vuoksi. 

Vinyyli kestää hyvin kosteutta SPC-pintansa ansiosta sekä on ja-

lan alla miellyttävän lämmin ja  hiljainen. Käyttöluokka 33. 



Lattiavinyylit 

Timeless White Oak  Modern Cox Grey  

Classic Old Oak  Vanilla fudge  



Seinien yleismaalisävyksi on valittu raikas Tikkurilan Pa-

peri F497 sävy joka toimii hienosti yhdessä monen erilai-

sen värimaailman ja tyylin kanssa. Kokonaisuuksiin on 

valittu valmiiksi yhteensopivia maalisävyjä joita voit valita 

tehosteeksi veloituksetta. Lisähinnalla voit myös vaihtaa 

yleismaalisävyn kauttaaltaan. 



Seinien tapetoinnilla saat helposti näyttävää pintaa ja 

omanlaistasi tyyliä kotiin. Tapettia voidaan käyttää esi-

merkiksi leikkisänä tehosteseinänä lastenhuoneessa tai 

tuomaan pehmeää tunnelmaa makuuhuoneeseen.  

Tapetointityö on veloituksetonta yhden tehosteseinän 

osalta olohuoneessa ja makuuhuoneissa. Tapetin ja mah-

dollisten pohjamaalausten kustannus jää asukkaalle. 



Laatat 

Kaikki laatat on valittu Pukkilan valikoimasta. Seuraavilta sivulta löy-

dät kylpyhuoneen laattavaihtoehdot, joista löytyy valmiiksi valittu täy-

dellinen seinä– ja lattialaatan yhdistelmä, joita voit kuitenkin halutes-

sasi sekoittaa myös keskenään. Vakiona kylpyhuoneeseen voit valita 

joko matan tai valkoisen seinälaatan ja yhden tehosteseinän värillisis-

tä laatoista. Lisähinnalla valkoisen seinälaatan voi myös muuttaa vä-

rilliseksi laataksi. 



Voit valita kylpyhuoneeseen seinälaatan kiiltävänä tai mattana 

valkoisena, koossa 30x60. Kiiltävällä laatalla saat tilaan heijas-

tavaa valoa kun taas matta laatta tuo tilaan pehmeyttä. 

Valkoista laattaa voit käyttää joko yhdessä värillisen seinälaatan 

kanssa tai pitää kylpyhuoneen kaikki seinäpinnat kauttaaltaan 

ajattomana valkoisena.   



Tehosteseinälaatta Studio wall White 

30x60 

Tehosteseinälaatta Studio wall Beige 

30x60 

Tehosteseinälaatta Studio wall Grey 

30x60 

Tehosteseinälaatta Studio wall 

Anthracite 30x60 

Lattialaatta Landstone 

white 10x10 

Lattialaatta Piazen Sand 

10x10 

Lattialaatta Nevio Grey 

10x10 

Lattialaatta Nevio Anthra-

cite 10x10 



Seinälaatta Piazen Ash 30x60 

R3659F 

Seinälaatta Piazen Oyster 30x60 

R3658F 

Seinälaatta Piazen Ivory 30x60 

R3657F 

Halutessasi kylpyhuo-

neen tehosteseinälaat-

taan struktuuria sileän 

sijaan, on valikoimaan 

valittu Piazen seinälaat-

tasarja. Lisähinnalla 

näitä laattoja voidaan 

käyttää myös useam-

malla seinällä. 

Piazen  

tehosteseinälaatat 



Eteisen  

lattialaatat 

Europe Beige 30x60 

Europe Grey 30x60 

Europe Black 30x60 

Europe Greige 30x60 

Europe White 30x60 



Sauna 

Suojakäsitelty lämpöhaapa paneeli ja 

laudelauta kuuluvat vakiotuotteisiin. 

Saunan kiuas on Harvian Cilindro 

pilarikiuas, kiinteällä ohjausyksiköl-

lä. 

Lisähinnalla voit valita kiukaan etä-

ohjausyksiköllä tai tyylikkäänä mus-

tana. 



Kylpyhuoneen  

varusteet 

Kylpyhuoneen, kodinhoitohuoneen 

ja wc:n varusteet löytyvät Cellon 

tarrakiinnitteisestä sarjasta, josta 

löytyy vaihtoehtoina neljä eri sävyä; 

musta, valkoinen, kiiltävä kromi ja 

matta harjattu kromi. Jokainen vä-

risarja löytyy neliskanttisena sekä 

pyöreänä.  

Kylpyhuoneen suihkuseinä on 

siivousta helpottava, kääntyvä 

lasiseinä. Lasin väri vakiona kir-

kas, lisähinnalla saatavilla myös 

savunharmaa tai pronssilasi. 

 

 



Vesikalusteet 

Wc-istuin Nautic 

1500. 

Huuhtelukaulukseton, 

kaksoishuuhtelu. 

Suihkusetti ja  sekoittaja Gustavs-

berg Nautic  215304/103250 

Lisäksi  juoksuputki sekoittajaan. 

Pesuallashana Gustavs-

berg Nautic 216147. 

Keittiön ja kodinhoitohuoneen 

hana Gustavsberg Nautic 

206096. 

Lisähinnalla voit muuttaa vesikalusteet mustiksi! 



Huoneistojen              

vakiovarusteita 

Väliovet ovat valkoisia kevytlaakaovia. 

Painikkeet voit valita joko mattakromin 

tai valkoisen sävyisenä. 

Kiinteällä lisähinnalla voit valita 

välioven myös vaihtoehtoisesti joko 

1-peilisenä tai 3-peilisenä. 

Huoneistojen kuivien tilojen kattomate-

riaalina on valkoinen mdf-paneeli. 

Jalkalistat ja ovien peitelistat ovat val-

koiseksi maalaatua mäntyä koossa 

12x42. 

Kattolistat 15x24 valkoinen puu. 



Meihin voit olla yhteydessä kun mieleen tulee kysymyksiä sisus-

tusmateriaaleihin liittyen tai kaipaat neuvoja valintoihin. Ennen 

tai jälkeen tapaamisen. Olemme täällä sinua varten. 

outi.rehnberg@k-rauta.fi 

044 7630 345 

suvi.vesterinen@k-rauta.fi 

044 7630 313 

Leväsentie 2 

70700 KUOPIO 



Näiltä sivuilta löydät vakiohintaiset tuotteet jotka valitset yh-

dessä Mellanon kalustesuunnittelijan kanssa. Hänen kans-

saan pääset tutustumaan kotisi kiintokalusteisiin.  

Tämän esitteen kuvat ovat antamassa sinulle ajatusta vali-

tuista tuotteista ja sävyistä. Halutessasi voit tutustua niihin 

tarkemmin myös osoitteessa Mellano.fi. 

 



Maalattu ovi Simple 

Levyovi 

Puhdas valkoinen Kylmä valkoinen Perusvalkoinen 

Kitti Vaalea usva Savi 

Vaalea pihlaja Saarni Venetsian tammi 

Vahattu puu Tumma harmaa 

Korkeapainelami-

naatti levyovi 

Helmenvalkea 



Vetimet ja keittiön 

altaat 

Vanamo 160 musta Taru 192 

Vanamo 160 rosteri 

Vanamo 160 valkoinen 

Acton 160 satiini Taru 128 Taika 96 

Jazz-T 38PT Combo CEG51-57B 



Työtasot ja välitilalaminaatti 

Välitilakomposiitti 

Valkea väre Windsorin liuske 

Vaalea caesarkivi Vaalea tammi 

Vaalea jalava 

Harjattu alumiini Ultravalkea kiiltävä 



Kylpyhuoneen kalusteryhmään 

kuuluu 800 leveä allaskaappi 

laatikoilla ja valumarmorialtaal-

la. 

Peilikaappi on myös leveydel-

tään 800 ja sen yllä LED-

valaisin. 

 

 

WC-Kalusteet 


