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Ainutlaatuinen
yksilöllinen

koti.

Kalusteet ja

varusteet.
Aarnin keittiön, eteisen, makuu-huoneiden ja
kodinhoitohuoneen sekä kylpyhuoneen ja WC:n
kiinteät kalusteet tulevat Keittiömaailman
mallistosta. Keittiön materiaaleiksi on valittu
esimerkiksi modernia ja helppohoitoista kvartsia
työtasoon ja välitilaan sekä kestävää komposiittia

Tässä esitteessä on esitetty Aarnin asuntojen
myyntihintaan kuuluvia materiaali- ja varustevaihtoehtoja sekä lisähintaisia tuotteita. Aarnin
sisustusmateriaalit sisältävät useita yhteensopivia
väri- ja materiaalivaihtoehtoja, jotka helpottavat
uuden kotisi materiaalivalintoja. Aitopuun
toimistolla pääset tutustumaan myös materiaalinäytteisiin, joiden avulla saat käsityksen materiaalien todellisista sävyistä ja pintastruktuureista.

Uuden kotisi materiaalien ja varusteiden valitseminen tapahtuu asuntokauppojen jälkeen. Voit
sopia tapaamisen Aitopuun henkilökunnan kanssa,
joka opastaa ja auttaa materiaalivalinnoissa. 

Jos tarjolla olevista vaihtoehdoista ei löydy mieleisiä tai haluat tehdä muita muutoksia uuteen kotiisi,
olethan hyvissä ajoin yhteydessä Aitopuuhun.



altaaseen. Keittiön kodinkoneet ovat Siemensin.
Tämän esitteen tuotekuvissa voi esiintyä
eroavaisuuksia lopulliseen tuotteeseen nähden
paino- ja kuvanpakkauksellisista syistä.

Huonetilojen

päällysteet.
Lisähintaisen tuotteen 

tunnistat tästä merkistä

LISÄHINTAINEN TUOTE

Lisähintaisten tuotteiden 

hinnat sisältävät alv:n
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Tervetuloa luomaan yksilöllistä kotiasi kanssamme!
Maailmantilanteesta ja sen seurauksena mahdollisista saatavuusongelmista/hintojen
noususta johtuen Aitopuu Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa kohteen toimittajia/hintoja.

Kaunis ja kestävä

lattia.
Parketti on aina ajaton ja lämmin valinta kotisi
lattiaksi. Löydä mieleisesi vaihtoehto, ja nauti
aidon puun luonnollisesta tunnusta jalkojesi alla.

Kaikkien lankkuparkettien leveys on 185 mm.


PARKETTI

L I S ÄHIN TA I S E T PA R K E T I T

Timberwise lankkuparketti / classic collection


Timberwisen Classic-sarjan parketit ovat Country Collection -sarjaa hillitympiä. Myös 

tässä lajitelmassa voi havaita puun luonnollisen syykuvion ja värivaihtelun. Classic

-sarjassa sallitaan puun luonnollinen oksaisuus, jossa oksien koko on rajattu ja niiden
määrä on pieni. Classic-sarjasta Aitopuu suosittelee harjattuja mattalakattuja 

parketteja niiden helppohoitoisuuden takia.

Saarni Classic Valkomattalakattu

CLASSIC

LISÄHINTAISET 

n. +25 €/m2

Timberwise lankkuparketti / country collection, perushintainen parketti
 

Tammi Chalk, harjattu öljyvahattu

 

Tammi Scandia, harjattu öljyvahattu

 

Tammi Desert, harjattu öljyvahattu

 

Tammi Pure, harjattu öljyvahattu

Timberwisen Country collection -sarjan parketit korostavat lattian ilmeessä luonnollisuutta. Puu 

näkyy siinä kaikessa kauneudessaan oksakohtia myöden. Parketista syntyvä vaikutelma on lämminhenkinen ja eloisa. Country collection -sarjassa hyödynnetään oksaista puuta, jolloin puuraaka-aine
saadaan paremmin käyttöön ja hävikkiä syntyy vähemmän. Country collection -sarjan parketit ovat
harjattuja ja öljyvahattuja, ja ne vaativat enemmän säännöllistä huoltoa.

Tammi Classic Sky White

Tammi Classic Arctic

Voit tutustua koko Classic-mallistoon osoitteessa timberwise.fi

Parketin menekki on n. 95 m2.

Keittiö on kodin

sydän.
Aarnin keittiö on suunniteltu
toimivaksi arkeen ja juhlaan. 

Olemme valinneet suosikkimme

tämän hetken trendeistä

unohtamatta ajattomia vaihtoehtoja. 


KEITTIÖ
KEITTIÖN KALUSTEOVET

Festa valkoinen 

vedinuralla, maalattu

19mm mdf

Huurre Neve 

valkoinen,maalattu

19mm mdf

Hiekka Neve 

beige, maalattu

19mm mdf

Altro musta 

19mm super-

mattalaminaatti

TYÖTASOT JA VÄLITILA / KVARTSIT - 20MM (YLÄMAAN GRANIITTI)

White storm

valkoinen

Sand 

beige

Beton 

tummanharmaa

Negro Tepas

musta

VETIMET

Nuppivedin

kullansävy

Nuppivedin 

musta

Lankavedin

rosteri tai musta

Lippavedin

musta

Kokkaile

tyylillä.

KEITTIÖ

PERUSHINTAINEN KODINKONEPAKETTI

1

Perushintaiseen kodinkonepakettiimme
kuuluvat Siemensin tyylikkäät, modernit
ja integroitavat IQ -malliston kodin-

koneet. Oraksen keittiöhana sointuu
sisustukseen joko perushintaisena
kromisena tai lisähintaan mustana.  


2
3

4

6

5

Hanat.

LISÄHINTAINEN TUOTE

n. +145 €

Oras Vega, kromi

Oras Vega, musta



1. Mikroaaltouuni Siemens iQ500, 60x38, teräs,integroitava

2. Keittotaso Siemens iQ500 induktiotaso integroidulla liesituulettimella, 80 cm

3. Kalusteuuni Siemens iQ 300, 60x60cm teräs

4. Astianpesukone integroitava, Siemens iQ100, 60 cm

5. Komposiittiallas Franke Sirius SID 610, musta

6. Jääkaappi ja pakastinkaappi Siemens iQ500, kalustepeitteiset.

Koneiden

kingit.

KEITTIÖ

LISÄHINTAINEN KODINKONEPAKETTI

Gaggeau-tuotteet tunnetaan laadustaan, toimivuudestaan,
kestävyydestään ja pysyvästä arvostaan. Valitsemamme
lisähintaisen kodinkonepaketin tuotteet tekevät vaikutuksen
kompakteilla mitoillaan, helpolla käsiteltävyydellään ja
hillityllä muotoilullaan. Gaggenau-laite tulee kokea;
Aitopuu suositteleekin laitteisiin tutustumista
Keittiömaailman myymälässä.

ET/KHH/MH KIINTOKALUSTEET
MH / ET / KHH

kaapistot
Huurre Neve 

valkoinen, maalattu

19mm mdf

KHH

allas / taso
Franke Sirius

SID 610 musta 

komposiitti




GAGGENAU KODINKONEET

n. +11 000 €



1. Jääkaappi 

Gaggenau RC289300




4

2. Pakastin 

Gaggenau RF287200



3. Kalusteuuni 

Gaggenau BOP220102



4. Mikroaaltouuni 

Gaggenau BMP224100



5. Induktiotaso integroidulla 

liesituulettimella

Gaggenau CV282111



6. Astianpesukone

Gaggenau DF270101



5

1

2

Laminaatti 30 mm,

642 musta marmori

(tai joku Keittiö-

maailman vakioväreistä).

Hanamalli sama kuin keittiössä.

ET

liukuovet
Kehys valkoinen 

tai alumiini, 

peili kirkas, tai 

harmaa savupeili

6

LISÄHINTAINEN TUOTE

n. +550 €

Kylpylä


Kylpy- ja wc-tilat

kotona.

Aarnin laattavaihtoehdot

KPH JA WC KALUSTEOVET

wc -tiloihin sekä kylpy-

ja kodinhoitohuoneeseen on valittu Rocan, useilla
palkinnoilla palkitun, maailman johtavan kylpyRONJA 687

RONJA 685

RONJA 688

laminaattiovi, abs 


laminaattiovi, abs 


laminaattiovi abs

laminaattiovi abs

reunanauhalla, 


reunanauhalla, 


reunanauhalla, 


reunanauhalla,

beige

vaaleanharmaa

tummaharmaa

RONJA 689


huonetuotteiden valmistajan mallistosta. Myös
eteisen ja alakerran oleskelutilan loungen lattia-

valkoinen


l a a t a t v a l i t a a n s a m o i s t a u p e i s t a m a l l e i s t a .  


3

Laatat.

1. MARBLE CALACATTA
BLANCO NATURAL 60X60

LISÄHINTAINEN TUOTE

2. BASEL CALIZA 60X60


Hana n. +120 €

Suihku n. +365 €

1

2

3

3. BASEL GRIS 60X60


2

1

4. BASEL GRAFITO 60X60


4

5. BASEL NEGRO, 60X60


6. TAILOR GRIS 60X60 


4

5

6

6

7. TAILOR ARENA 60X60


7

8. TAILOR GRAFITO 60X60


5

9. TAILOR NEGRO 60X60






1. Oras Nova sadesuihkuhana ja Oras Vega pesuallashana, kromi
pesuallashana, musta

7

8

9

2. Oras Nova sadesuihkuhana ja Oras Vega

3. Yläkerran seinä-wc Gustavsberg Nautic 5530, alakerran wc-istuin Gustavsberg

Nautic 1500 Hygienic Flush tai Idon vastaavat mallit.
alakerran WC Aldina-allas

4. Yläkerran kylpyhuone Keittiömaailma Amelia-allas ja

5. Laminaatti 30 mm, musta marmori tai joku Keittiömaailman vakioväreistä

6. Alakerran wc-peili Lago -valopeili

 


7. Yläkerran wc- peilikaappi ja LED -kylpyhuonevalaisin LSLED 50K

Rentoudu

saunoen.

SAUNA

LISÄHINTAINEN SAUNAPAKETTI

TAIVE LAUTEET JA PANEELIT

KUURA

Perushintaiseen saunaan voit valita
tervaleppä-, haapa- tai lämpöhaapalauteet ja paneloinnit. Harvian ja 

Sawon kiuasvaihtoehdot eivät jätä
kylmäksi; voit säätää saunan lämpö-

tilaa kätevästi ohjauspaneelista.


Lauteet 

& panelit.

KAARNA

NOKI

KOIVU

HEMLOCK

KELO

TAIVE-mallistosta löydät ratkaisut saunatilojen kokonaisvaltaiseen sisustamiseen. 

Pehmeä, linjakas muotoilu luo harmonisen tunnelman saunaasi. TAIVE-saunapaketti sisältää:



Lauteet

Paneelit

Oven vetimen

Laudetyynyn

n. +4 800 € -

Valaistuksen
5 300 €

Kiukaat.

Tervaleppä




Haapa





Taive -sauna Hemlock, kuva ei kohteesta

Lämpöhaapa

n. +500 €

Harvia Cilindro

rosteri

Harvia Legend
Xenio Vulcanite

Sawo Tower Round 

+ Saunova 2.0

ohjauspaneeli

Tulikivi kiuas
sumu valkoinen

Tulikivi kiuas
sumu musta

SISÄTILA JATKUU

ULOS.

TERASSI- JA PARVEKELASITUKSET
LISÄHINTAISET TUOTTEET

1.krs terassi
Lumon Lasitus Liukuva 

Liukuva terassijärjestelmä, jossa lasit liukuvat jokainen omalla raiteellaan.
Profiilit polyesterijauhemaalattua alumiinia.
10mm karkaistu turvalasi, sävy: Kirkas (OF88), 

LUMON -parvekelasijärjestelmän lujuuslaskennan mukainen.
LISÄHINTAINEN TUOTE
Auringonsuojaverhot mahdollista saada eri kustannuksella.
n. +10 000 €
Yläprofiilin väri RAL9016 Traffic white
Alaprofiilin väri RAL9016 Traffic white
n. +5 500 €

n. +10 000 €

2.krs parveke
Lumon Lasitus Avautuva 


Jatka kesäkautta ja sisätiloja laadukkailla Lumonin
parveke -ja terassilasituksilla. Parvekkeen kiinteä 

ylä- ja alalasitus kuuluvat hintaan. Parvekkeen
avautuva lasitus ja terassin liukuva lasitus ovat
lisähintaisia tuotteita


Pystypuitteeton sisään avautuva parvekelasijärjestelmä.
Profiilit polyesterijauhemaalattua alumiinia.
Lasien leveydet ja määrät LUMON-parvekelasijärjestelmän mukaan
6mm karkaistu turvalasi, sävy: Kirkas (OF88), LUMON parvekelasijärjestelmän lujuuslaskennan mukainen.
Tukeva rakenne; vankat alumiiniset ylä-ja alaprofiilit mahdollistavat
pitkäaikaisen käytön ja suurten tuulikuormien keston.
Auringonsuojaverhot mahdollista saada eri kustannuksella.
Yläprofiilin väri RAL9016 Traffic white
Alaprofiilin väri RAL9016 Traffic white

LISÄHINTAINEN TUOTE
n. +5 500 €

Aitopuun CLT-kohteissa voi aistia massiivipuun
luonnollisen tunnelman. Puu on kaunis ja kestävä
vaihtoehto, joka tuo rakennukseen ja sisustukseen
modernia ja viihtyisää ilmettä. Aitopuun CLT-kohteissa
pääsee nauttimaan luonnosta sisätiloissa.

Aisti massiivipuun
luonnollinen tunnelma



www.aitopuu.fi

