
Materiaalit    Sisustussuunnittelija    Toimittajat    Tunnelmat    Lifestyle

SISUSTUSESITE
ENNAKKOMARKKINOINTI

Kattava opas 
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teknisesti. 
Antti-Matti Siikala
professori, arkkitehti SAFA





Onneksi olkoon! Edessäsi on yksi ihanimmista vaiheista uuden 
kodin rakentamisessa. Olet kenties kerännyt ideoita ja haaveillut 
jo vuosia materiaaleista ja nyt on vihdoin tullut aika toteuttaa 
unelmat. Joillekin päätökset sisustuksesta ovat taas niitä vaikeim-
pia ja apu niiden kanssa on tervetullutta. Olit sitten sisustuksen 
konkari tai sisustamassa ensimmäistä kertaa, olemme koonneet 
esitteen, joka on täynnä inspiraatiota ja ideoita sekä upeasti 
visualisoituja kuvia helpottamaan materiaalivalinnoissa. Olemme 
koonneet kolmen eri sisustusteeman alle eri vaihtoehtoja, joista 
jokainen sisältää useita materiaali- ja kalustevaihtoehtoja. 

Jokainen uusi asukas saa halutessaan henkilökohtaista palvelua 
ja neuvoja kodin materiaali- ja tilasuunnitteluun sisustusuunnit-
telijaltamme. Käytössäsi on myös GBuilder-verkkopalvelu, jossa 
voit vaivattomasti kokeilla erilaisia materiaaliyhdistelmiä ja luoda 
oman tyylisi uuteen kotiisi. Luodaan unelmiesi koti yhdessä. 
Tästä se alkaa.

Huomaathan, että esitteessä on sekä asunnon hintaan kuuluvia että lisähintaisia 
materiaaleja ja varusteita. Kuvien tuotteet voivat poiketa kohteen materiaaleista 
ja varusteista ja voivat sisältää lisähintaisia tuotteita. Tuotteiden mallit saattavat 
muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asun-
toon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.
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Huolella suunniteltu sinua varten. 
Kolme valmista sisustusteemaa 
luomaan pohjaa ja helpottamaan 
sisustuspäätöksiä.

Pintamateriaalit ja sisustusratkaisut 
valitaan myyntihintaan sisältyvistä 
vaihtoehdoista. 

Toteutamme joustavasti muutos-
töitä ja yksilöllisiä toiveita ja si-
sustusvastaavamme auttavat sinua 
valinnoissa. 

Puulattia on varma valinta.

Paljon erilaisia vaihtoehtoja lisä-
myyntimateriaaleissa. Valinnoissa 
apuna halutessasi sisustussuunnit-
telija.

Unelmien kodin aikaa kestävät 
keittiöt.

Hiilineutraalit laatat ja sujuvaan 
arkeen valikoidut kalusteet.

Vakiovarusteena ympäristöön 
sulautuvat kiinteät kaapistot.

Upeat parvekkeet tuovat lisätilaa 
asuntoon.

Digitaalinen nettiohjelma, joka kul-
kee mukanasi aina kaupanteosta ja 
materiaalivalinnoista tarkastuksiin 
ja takuukorjauksiin saakka.

Olemme täällä teitä varten. Olet-
han yhteydessä.

SISUSTUSESITE ENNAKKOMARKKINOINTI

29-32 LISÄMYYNTIMALLISTO
Lisämyyntimalliston tuotteet 
tunnistat sivun mustasta korostus-
väristä. Tässä esitteessä on esitelty 
vain pieni osa kaikista lisämyynnin 
vaihtoehdoista. Katso koko kirjo 
GBuilderistä tai kysy lisää sisustus-
vastaavalta.



Visualisointikuva A76, 12.krs.

Visualisointikuva yksiöstä. Suuntaa antava visualisointikuva A30, (3-4)h+kt+vh+s. Muutokset mahdollisia.

Suuntaa antava visualisointikuva, A17, (4-5)h+kt+s. 
Muutokset mahdollisia.

Outi Tammi
Sisustussuunnittelija



Suuntaa antava visualisointikuva A30, (3-4)h+kt+vh+s. Muutokset mahdollisia.

Visualisoinnit
dSIGN

Vertti Kiven
käsialaa
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Huolella suunniteltu sinua varten.

Sinua
SARC ja arkkitehdin terveiset, Kohteen suunnittelusta vastaa professori, arkkitehti 
SAFA Antti-Matti Siikala. Suunnittelun lähtökohdat ”Harmoninen kokonaisuus syntyy 
harkituista detaljeista niin ulkona kuin sisällä. Sisätiloissakin luonnonvalolla on mer-
kittävä rooli. Sekä yleisten tilojen että huoneistojen tilasuunnittelussa on huomioitu 
esteettömyys ja asumismukavuus. Feenix vastaa ylpeästi moderneihin vaatimuksiin 
sekä tyylillisesti että teknisesti. Se on suunniteltu kestämään aikaa. 

Feenix -veistos antaa rakennukselle oman identiteetin ja toimii puhuttelevana 
käyntikorttina talon asukkaille. Veistos on Weckströmin näkemys Feenix-lin-
nusta pronssiin valettuna. Uniikki veistos muistuttaa talon sisäpihalla elämän, 
asumisen ja kodin yksilöllisyydestä.

Björn Weckström
Professori, kuvanveistäjä ja 

korutaiteilija

TAPIOLAN FEENIX

varten

Feenix-veistos

2



3

TAPIOLAN FEENIX

SILKKI

KELO

KASKI

Teemoista Silkki on mieluinen valkoisella sisus-
tavalle kuin myös heille, jotka haluavat korostaa 
asunnon avaruutta vaaleilla pinnoilla. Sen kanssa 
sopivat täydellisesti yhteen luonnonmateriaa-
leista tehdyt huonekalut ja tekstiilit. 

Skandinaavisessa Kelossa on kalusteovissa ja 
tasossa vaaleaa puukuosia. Parketin klassinen 
tammi on lämmin ja iätön. Tyyli sopii erityisesti 
sisustajalle, joka rakastaa kodissaan designia.

Kaski on teemoista tummin ja suomalaisit-
tain aika rohkea. Tämänkin teeman värit ovat 
helposti yhdistettävissä myös muiden teemojen 
väreihin. Tumma väri korostaa kauniisti vaaleita 
ja värikkäitä yksityiskohtia.

ihin tahansa mallistovaihtoehtoon 
päädytkään, voit olla varma valinnasta-
si. Kokonaisuudesta tulee harmoninen 
ja tyylikäs. Vaihtoehtoja ja yhdistelmiä 
on monia - jokainen koti tulee näyttä-
mään persoonalliselta ja juuri omista-
jaltaan. Feenixin sisustusmateriaalit on 
valittu niin, että eri teemojen tuotteet 
sopivat myös keskenään.

Oman näköisesi sisustus
Silkki, Kelo ja Kaski kumpuavat luonnosta ja ympäristöstä. 
Samalla nimet liittyvät läheisesti Kalevalaan ja Tapiolaan. Ni-
met löytyvät Tapiolan puistojen, katujen ja alueiden nimistä. 
Voit valita materiaalit ja varusteet asunnon myyntihintaan 
sisältyvistä vaihtoehdoista tai valita materiaaleja lisämyynti-
mallistosta. 



... kun ostat asunnon jo rakentamisen 
alkuvaiheessa.

intamateriaalit ja sisustusratkaisut valitaan 
myyntihintaan sisältyvistä vaihtoehdoista. To-
teutamme joustavasti muutostöitä ja yksilöl-
lisiä toiveita ja sisustusvastaavamme auttavat 
sinua valinnoissa. Lisähintaiset muutostyöt ja 
materiaalit lasketaan sinulle erillisen tarjouk-
sen ja aikataulun mukaisesti. 

Millaiset muutokset ovat 
mahdollisia?
Kaikki muutokset eivät ole mahdollisia, kuten: 
• Toimenpide- tai rakennuslupaa vaativat muutokset
• Julkisivuun ja asunnon ulkopuolisiin tiloihin tehtävät raken-
  teelliset muutokset
• Sähkömuutokset betonielementtiseinissä
• Vesi- ja viemäripisteiden siirrot
• Kantavien väliseinien siirrot, poistot ja aukotusten muutok-
  set sekä hormien ja sähkökaapin siirrot
• Märkätiloja rajoittavien seinien siirrot. 
Ota yhteyttä sisustusvastaavaamme halutessasi lisätietoja.

Rakennuttajan työturvallisuus-, vastuu- ja takuuvelvoitteiden 
vuoksi emme voi hyväksyä rakennusvaiheen aikana asunnon 
ostajien omia materiaalitoimituksia tai asennuksia. 

Verohallinnon antaman ohjeen mukaan lisähintaiset ma-
teriaali- ja varustevalinnat sekä muutostyöt eivät oikeuta 
kotitalousvähennykseen, koska ne eivät ole laissa tarkoitettua 
peruskorjausta tai kunnossapitoa. 

Mikäli tietyn sisustusmateriaalin tai varustemallin toimitus 
jostain syystä estyy, korvaamme alkuperäisen vaihtoehdon 
vastaavalla tuotteella. 

Lisä- ja muutostöiden 
kunnossapitovastuu
Rakennusaikana huoneistoon tai sen ulkopuolelle lisä- ja 
muutostöinä tilatut rakenteelliset, sisustukselliset tms. 
muutokset/lisäykset kuuluvat kulloisenkin osakkeenomistajan 
kunnossapitovastuulle, jos ne eivät rinnastu asunto-osakeyh-
tiön alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen perustasoon. 
Tällöin osakkeenomistaja vastaa myös kaikista niistä ylimää-
räisistä kustannuksista, joita tällaisista lisäyksistä/muutoksista 
mahdollisesti aiheutuu taloyhtiölle.
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ASUKASMUUTOKSET

Voitvaikuttaa
valintoihin



Se, miltä lattia näyttää - ja 
tuntuu - vaikuttaa koko 

sisustuksen tunnelmaan.

Suuntaa antava visualisointikuva, A17, (4-5)h+kt+s. Muutokset mahdollisia.

odin sisustaminen on oman 
persoonallisen tunnelman 
luomista. Valitset ympärillesi 
sydäntäsi lähellä olevia muis-
toja ja esineitä sekä yhdistelet 
erilaisia sisustustyylejä omalla 

tavallasi. Yksi kodin laajimpia ja näkyvimpiä pin-
toja on lattia. Se, miltä lattia näyttää - ja tuntuu 
- vaikuttaa koko sisustuksen tunnelmaan. 

Sari Stam
Tapiolan Feenixin 
Sisustusvastaava



Autamme sinua tunnistamaan tilan 
muuntautumismahdollisuudet ja mitoitukset.

tuntia
sisustus-
suunnittelua
asunnon
ostajille!

okaisessa asunnossa on 
potentiaalia muuntautumis-
mahdollisuuksille! Rakentajan 
tilasuunnitelupalvelua kannat-
taa käyttää asuntohankkeessa 
jo mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Pyrimme toteutta-

maan yksilöllisiä, räätälöityjä huoneistokoh-
taisia muutostöitä. Tulevan asukkaan apuna 
näissä ovat sisustusvastaavamme, jotka tekevät 
saumatonta yhteistyötä niin asiakkaan kuin 
työmaankin kanssa. 

Löydetään ratkaisut 
yhdessä
Haluatko yhdistellä huoneita tai lisätä säi-
lytysratkaisuja? Onnistuu. Mitkä ovat juuri 
sinun tilatarpeesi ja toiveesi? Kerro meille ja 
löydetään ratkaisut yhdessä. 

Lähtökohtana on toteuttaa toiveesi ja sisus-
tustyylisi, mutta aivan kaikkea ei ole mahdol-
lista toteuttaa, esteeksi saattaa muodostua 
esim. talotekniset vaatimukset ja rakentamisen 
aikataulu. Pidetään yhteisenä tavoitteena 
toimiva, käytännöllinen ja esteettinen uusi koti 
juuri sinulle. 

Omamukautuva 
pohja

Varsinainen sisustussuun-
nittelu ei kuulu rakennut-
tajan palveluihin, mutta 
tässäkin haluamme auttaa 
teitä tarjoamalla asunnon 
ostajille ainutlaatuisen 
edun; sisustussuunnittelija 
Outi Tammen palveluja 
kuuden tunnin edestä. 
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TILASUUNNITTELU

Outi Tammi
Sisustussuunnittelija



Lattiat

Kuvassa Kelo-teeman klassikko 
Tammi Natural parketti. Seinät 
ovat paperin valkoiset ja listat 

seinän väriset.

Lisämyyntimallisto
Useita vaihtoehtoja 3- ja 1-sauvai-
sille parketeille.

Suuntaa antava visualisointikuva, A17, (4-5)h+kt+s. Muutokset mahdollisia.



Tammi Vanilja 
Dawn-malliston tammiparketti, jonka peh-
meä ja hillitty väri luo harmonisen taustan 
monenlaisille sisustustyyleille.

Tammi Natural
Libra-malliston tammiparketti, jonka ajaton 
eleganssi kestää ja tuo tasapainoa kotiisi 
pitkäksi aikaa. 

Tammi Pecan
Spice-malliston tammiparketti, joka tuo 
uutta maustetta elämääsi.

Tammi Shadow
Light-malliston tammiparketti, joka heijaste-
lee Pohjolan kuulasta valoa ja jonka harmaat 
vivahteet sopivat hyvin kaikkien Feenixin 
sisustusteemojen kanssa. Valitse Shadow, jos 
haluat parkettiin viileitä sävyjä. 
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SILKKI KELO KASKI

Kotimaiset Karelia parketit
Oman kodin tunnelman voi määritellä valitsemalla ensin sei-
nämaalit ja lattiat. Kodin näkyvistä pinnoista lattia on tärkein 
ja se määrittää pitkälti kokonaisilmettä. Tämän valinnan jäl-
keen pääset helposti etenemään kaluste- ja laattavalintoihin. 

Karelian kolmisauvainen aito tamminen puuparketti on 
klassikko. Vaniljan sävyinen mattaparketti sopii erityisesti 
Silkki-teeman materiaalien kanssa. Klassinen tammi matta-
parketti korostaa Kelo-teeman luonnonväriä ja lämpimiä 
sisustusmateriaaleja. Upea Pecan tuo maustetta sinulle, joka 
haluat tumman Kaski-teeman mukaisen kodin. Parketit on 
valittavissa myös ristiin eri teemojen kesken - aina oman 
maun mukaan! 

LATTIAT

3-sauvaiset 
parketit

Parketti kaikkiin 
teemoihin



Seinät
ja väliovet

Lisämyyntimallisto
Teemoihin ja kokonaisuuteen 
sopivia seinämaalisävyjä.

Suuntaa antava visualisointikuva A30, (3-4)h+kt+vh+s. Muutokset mahdollisia.



Paperin valkoinen
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SEINÄT JA VÄLIOVET - KAIKKI TEEMAT

Seinät, listat, 
katot, alaslasketut 
katot & koteloinnit

Förby
Valkoinen, massiivikehykset, magneettilukko, 
piilosaranat, Easy-setti. 

Väliovet

Vinkki!

Valitse vaalea lisä-
myyntimalliston sävy 
vaikka koko asunnon 

seiniin. 

Tummemmat sävyt so-
pivat hyvin tehosteiksi 
esimerkiksi olohuo-

neeseen tai kokonaan 
maalattuna vaikka 
makuuhuoneeseen. 

Erittäin tummia tai 
värikkäitä sävyjä kan-
nattaa miettiä yhdessä 
sisustussunnittelijan 
kanssa, kun käytät 

kuuden tunnin sisus-
tussuunnnitteluedun! 

Outi Tammi
Sisustussuunnittelija

Skandinaaviseen valoon ja tyyliin
Kaikkien teemojen seinät, listat, katot ja koteloinnit toteutetaan lähtökohtaisesti 
kauniina paperin valkoisena tasaisena pintana. Perussävy sekä kaikki lisämyyntimal-
liston sävyt on valittu niin, että ne sopivat hyvin skandinaaviseen valoon ja tyyliin 
sekä kaikkiin muihin pintamateriaaleihin. Sävyt ovat rauhalliset ja pehmeä. Kokonai-
suudesta löytyy vaaleita yleissävyjä, tummempia yleissävyjä ja tummia tehosteseinä-
sävyjä.

Suuntaa antava visualisointikuva, A17, (4-5)h+kt+s. Muutokset mahdollisia.

Valkoiseksi maalattu 
jalkalista viimeistelee 

tilan.



Keittiö

Lattia Tammi Pecan, kalus-
teovet puhdas valkoinen. 
Kodinkoneet ruostumatonta 

terästä ja astianpesukone on ka-
lustepeitteinen. Välitila ja työtaso 

ovat laminaattia.

Lisämyyntimallisto
Runsaasti erilaisia materiaali- ja ko-
dinkonevaihtoehtoja. Myös kuvan 
saareke on lisämyyntituote.

Suuntaa antava visualisointikuva, A17, (4-5)h+kt+s. Muutokset mahdollisia. Saareke on lisämyyntituote.
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1

2

Valitse kahdeksasta eri 
vaihtoehdosta. Feenix 
keittiöiden modernit 

kalusteovet ovat Aitta- 
sarjan mikrolaminaattia 

tai Kosketus-sarjan 
maalattuja ovia. 

Ajattomat työtasot 
ovat upeakuosisia lami-
naattitasoja. Moderniin 
välitilaan on valittavissa 
laminaatti- tai alumiini-
levy. Kestävissä ja help-
pohoitoisissa materiaa-
leissa on laaja kuosi- ja 

värivalikoima.

Kalusteovet

Työtasot ja 
välitila

Kalusteovet Hiilipuu, parketti 
Tammi Pecan. Mikro on 

lisämyyntituote.

Liesikupua on integroitu 
keittotason yllä olevaan kaap-
piin. Kalusteovet Pähkinä.

3
Kodinkoneet

Kodinkoneet tulevat 
Electroluxilta ja ovat 

ruostumatonta 
terästä. Astianpesu-
koneet asennetaan 

integroituina. Kylmäka-
lusteet ovat joko jääpa-
kastinkaappiyhdistelmiä 
tai erilliset jääkaappi ja 

kaappipakastin. 

Suuntaa antava visualisointikuva. Muutokset mahdollisia. 

Mielessä unelmien keittiö? 
Topi-keittiöiden ammatti-
lainen on käytettävissäsi 
keittiön suunnittelussa 
silloin kuin vakioratkaisut 
eivät riitä. Kysy lisää! 

Suuntaa antava visualisointikuva, A76. Muutokset mahdollisia. 



Kalusteovet

Puhdas valkoinen Vaalea harmaa Vaalea Nordic

Valkoinen Alumiini

Työtasot ja välitila

Vaalea marmori kiiltävä
30 mm laminaatti. 

Betoni matta
30 mm laminaatti. 

Vaaleanruskea marmori matta
30 mm laminaatti. 

Messinki

. 
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KEITTIÖ - SILKKI

Runko valkoinen. Kulmapeitteet ovimateriaalia. Sokkelit vakiovalkoiset. Saranat 
vakio. Sivusaranoiduissa ovissa Blumotion hidasteet. Laatikostot metallia, tan-
dembox hidasteet. 

Kaikissa teemoissa



Messinki

. 
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KEITTIÖ - KELO

Kalusteovet

PähkinäRantapyökki Kashmir

Rosteri

Välitila

Harjattu kupari
Välitilalevy 4 mm.

Valkoinen kiiltävä
Välitilalevy 4 mm.

Samppanja
Välitilalevy 4 mm.

Työtasot

Kupari
30 mm laminaatti. 

Pähkinä
30 mm laminaatti. 

Kashmir
30 mm laminaatti. 

Kupari
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KEITTIÖ - KASKI

Kalusteovet

AntrasiittiHiilipuu

Musta Musta pyöristetty

Välitila

Tumma harjattu alumiinilevy
Välitilalevy 4 mm.

Harjattu alumiinilevy
Välitilalevy 4 mm.

Työtasot

Valkoinen kiiltävä
30 mm laminaatti. 

Siniteräs väre
30 mm laminaatti. 

Vinkki!

Valitse eriväriset 
ylä- ja alakaapit. Yhdis-
tämällä Kasken ovet 

esimerkiksi Silkin ovi-
en ja Kelon vetimien 
kanssa saat erottuvan 
ja sointuvan kokonai-

suuden. 

Sari Stam
Tapiolan Feenixin 
Sisustusvastaava



KEITTIÖN VARUSTEET - KAIKKI TEEMAT

Keittiön
varusteet

Astianpesukone, 600 mm
Integroitu.

Astianpesukone, 450 mm 
Integroitu.

Liesikupu, 600 mm
Ulosvedettävä, vähäeleinen Swegon liesiku-
pu on integroitu yläkaappiin. 

Kodinkoneet

Kodinkoneet tulevat Electroluxilta ja ovat ruostumatonta terästä. Astianpesuko-
neet asennetaan integroituina. Kylmäkalusteet ovat jääpakastinkaappiyhdistelmiä 
tai erilliset jääkaappi ja kaappipakastin. Liesikupua ei ole erikseen, vaan se on 
integroitu valmiiksi keittotason yllä olevaan kaappiin. Tuotteiden mallit saattavat 
muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asun-
toon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Lisämyyntimallisto
Erilaisia kodinkoneita, tasoja 
ja kalusteratkaisuja. Kattava 
valikoima GBuilderissa.

Keittotaso, 600 mm
Induktiotaso, kosketusohjaus

Keittotaso, 300 mm
Induktiotaso, kosketusohjaus

Erillisuuni, 600 mm
Kalusteisiin sijoitettava, monitoimiuuni
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Ruotsalainen Electrolux on maailman suurin kodinkoneiden valmistaja, joka 
suunnittelee tuotteensa aina huolellisesti ja luontoa ajatellen, pohjoismais-
ten arvojen mukaisesti. Electroluxin näkemys kestävyydestä kiteytyy ideaan 
”Shape Living for the Better”. 

Shape Living 
for the Better



Jääpakastinkaappi
Electrolux.

Jääkaappi
Electrolux.

Kaappipakastin
Electrolux.
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Kylmälaitteet

KEITTIÖN VARUSTEET - KAIKKI TEEMAT

Stala Lagom
Moderni allas, joka on tavallista syvempi. 
Uunipellin tai suurten keittiötarvikkeiden 
tiskaaminen sujuu näppärästi.

Stala Lagom
Moderni, pieni tilava allas, jonka syvyys on 
20 cm.

Gustavsberg Atlantic
Ruostumatonta terästä, apk:n sulkuvent-
tiili, kaarihana, korkea juoksuputki, 110º 
kääntyvä.

Allas Hana



18

Tapiolan Feenixin keittiökalusteet sekä kiintokalusteet etei-
seen ja makuuhuoneisiin tulevat Topi-Keittiöiden laadukkaas-
ta valikoimasta.  Topi-Keittiöt Oy on arvostettu kotimainen 
kiintokalustevalmistaja, keittiösuunnittelun edelläkävijä ja 
kodin säilytystilojen osaaja. Yrityksen juuret ovat Kalajoella, 
mistä Topi-Keittiöt on valmistanut ja toimittanut laaatukalus-
teita suomalaisiin koteihin jo yli 80 vuoden ajan. 

Sertifioitua laatua
Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt Tapiolan Feenixissä 
käytettäville kalusterungoille, laminaattitasoille ja välitilala-
minaateille M1 päästöluokituksen - parhaan mahdollisen. 
M1-luokitus on osoitus siitä, että Topi-Keittiöiden laadukkaat 
materiaalit ovat myös mahdollisimman vähäpäästöisiä. 

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland - merkki puo-
lestaan kertoo ainutlaatuisen suomalaisen muotoilun alkupe-
rästä ja korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä 
Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Merkinhalti-

TOPI KEITTIÖT

jayritys on panostanut edelläkävijänä suomalaiseen muotoi-
luun, ja muotoilulla on suuri rooli yrityksen kilpailutekijänä. 
Topi Keittiöt Oy:n keittiö-, kylpyhuone- ja kodinhoitohuo-
nekalusteille ja säilytysratkasuille on myönnetty Design from 
Finland -merkki. Lisäksi Topin keittiöillä ja komeroilla on 
kotimaisesta valmistuksesta kertova Avainlippu-merkki. 

Muutostyöt ovat yleisiä, mutta niiden ei tarvitse aiheuttaa 
päänvaivaa. Uusi asukas on tervetullut Topi-Keittiöiden 
myymälään, jossa muutostoiveet voidaan käydä yhdessä läpi. 
Voit vaihtaa ovimalleja saman hintaryhmän sisällä ilman lisä-
veloitusta. Vaihto arvokkaampiin mallehin ja materiaaleihin 
onnistuu lisäveloituksesta. Saat kalustekuvista päivitykset ja 
uuden tarjouksen toteutukselle.  

Kotimaista
huipputuotantoa

Kuva: Topi-Keittiöt

Kuva: Topi-Keittiöt



Sillki-teeman mukaiset laatat ja 
Villeroy Bochin kylpyhuone-

kalusteet. 

Suuntaa antava visualisointikuva A30, (3-4)h+kt+vh+s. Muutokset mahdollisia. Lasiseinä on lisämyyntituote.

Kylpy-
huone & 

WC

Lisämyyntimallisto
Laudemuutokset, erilaiset pintakä-
sittelyt ja kokolasiseinät.
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1

3

2

Teemoihin sopivat isot 
seinälaatat Laattapis-

teen ympäristöystäväl-
lisestä laattamallistosta. 

Hintaan kuuluu yksi 
tehosteseinä, jonka voit 
valita kuudesta vaihto-
ehdosta tai laajasta lisä-
hintaisten tuotteiden 

listasta.

Laattapisteen turval-
liset ja tyylikkäät lat-

tialaatat jokaiseen tee-
maan sopivana. Saunan 
lattia on samaa laattaa 
kuin kylpyhuoneessa.

Laatat

Valaistus

Laattapisteen lisämyyntilaatta 
Cosmos.

Kuva: Laattapiste.

2
Kalusteet ja 

varusteet

Laadukkaat Gustavs-
bergin kalusteet sekä 
suomalaisen Vihtan 

lisävarusteet ja suihku-
seinät.

Uskomattoman upea valikoima 
erilaisia laattoja.

Sisustusvastaava
Sari Stam

Kylpyhuoneessa ja 
erillis-WC:ssä kattoon 
upotetut LED-valaisi-
met luovat varmasti 
siistin ja huolitellun 
lopputuloksen.

Vettä ja 
energiaa 
säästävä
pyöreä 

sadesuihku



Seinälaatat Tehostelaatat yhdelle seinälle

Lattialaatat

Valkoinen
Kaakeli 300 x 600 mm. White Glossy 
tasapintainen kiiltävä rektifioitu. Saumat 
mahdollisimman lähellä laatan väriä. 

Luve
Kaakeli 300 x 600 mm. Tasapintainen kiiltävä 
rektifioitu. Saumat mahdollisimman lähellä 
laatan väriä. 

Neutro
Lasitettu klinkkeri 100 x 100 mm.  Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä. 

Berlin
Kaakeli 300 x 600 mm. Tasapintainen kiiltävä 
rektifioitu. Saumat mahdollisimman lähellä 
laatan väriä. 

Berlin
Lasitettu porcelanato 100 x 100 mm. Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä. 
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KYLPYHUONE & WC - SILKKI

Luve tehostekaakeli. Kuva: Laattapiste.

Vinkki!

Ajaton marmori tuo 
tilaan ylellistä ja klas-

sista ilmettä. 

Trenditietoinen valit-
see betoni- tai kivi-

mäiset laatat.

Sari Stam
Tapiolan Feenixin 
Sisustusvastaava
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KYLPYHUONE & WC - KELO

Seinälaatat Tehostelaatat yhdelle seinälle

Lattialaatat

Valkoinen
Kaakeli 300 x 600 mm. White Matt tasapin-
tainen matta rektifioitu. Saumat mahdolli-
simman lähellä laatan väriä. 

Armonia Ice
Kaakeli 300 x 600 mm. Tasapintainen kiiltävä 
rektifioitu. Saumat mahdollisimman lähellä 
laatan väriä. 

Nevada Grey
Lasitettu klinkkeri 100 x 100 mm. Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä. 

Berlin Grey
Kaakeli 300 x 600 mm. Tasapintainen matta 
rektifioitu. Saumat mahdollisimman lähellä 
laatan väriä. 

Berlin Grey
Lasitettu porcelanato 100 x 100 mm. Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä. 

Berlin Grey kaakeli. Kuva: Laattapiste.
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KYLPYHUONE  & WC- KASKI

Seinälaatat Tehostelaatat yhdelle seinälle

Lattialaatat

Valkoinen
Kaakeli 300 x 600 mm. White Matt tasapin-
tainen matta rektifioitu. Saumat mahdolli-
simman lähellä laatan väriä. 

Armonia Anthracite
Kaakeli 300 x 600 mm. Tasapintainen matta-
rektifioitu. Saumat mahdollisimman lähellä 
laatan väriä. 

Alpstone Vulcano
Lasitettu klinkkeri 100 x 100 mm. Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä. 

Berlin Anthracite
Kaakeli 300 x 600 mm. Tasapintainen matta 
rektifioitu. Saumat mahdollisimman lähellä 
laatan väriä. 

Berlin Anthracite
Lasitettu porcelanato 100 x 100 mm. Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä. 

Berlin Anthracite kaakeli. Kuva: Laattapiste.

Valitse vaikka 
Silkin seinälaatat ja 
Kasken lattialaatat - 
Mikä sopii sinulle?

Mallit 
nähtävissä 

Showroomissa



Kylpyhuoneen & 
WC:n varusteet

Pesuallashana
Gustavsberg Atlantic + bidee

Gustavsberg Graphic 
Kaksipuoliset pehmeästi sulkeutuvat peilio-
vet, 450 mm. Väri allaskaapin mukaan.

Gustavsberg Graphic
Peilikaapin LED-valaisin, 300 mm.

Villeroy & Boch Avento
Kylpyhuoneen allaskaappi, värivaihtoehdot: 
kiiltävä valkoinen, tammi tai kiiltävä harmaa,  
630 mm leveä. 

Villeroy & Boch Avento
Erilis-WC:n allaskaappi, värivaihtoehdot 
kiiltävä valkoinen, tammi tai kiiltävä harmaa,  
430 mm leveä. 

Allaskaappien värivaihtoehdot

Kiiltävä valkoinen

Tammi

Kiiltävä harmaa

Gustavsberg Graphic 
Kaksipuoliset pehmeästi sulkeutuvat peilio-
vet, 600 mm. Väri allaskaapin mukaan.

Gustavsberg Graphic
Peilikaapin LED-valaisin, 500 mm. 

24

Peilikaappi

Valaisin

Akryylipintainen allaskaappi

Hana

KYLPYHUONEEN & WC:N VARUSTEET  - KAIKKI TEEMAT



Vihtan Ocean 3 
Kirkas lasi, kääntyvä suihkuseinä, 
alumiini kehys. Kylpyhuonetyy-
pin mukaan 800/900 x 2250 
mm.

Gustavsberg Atlantic 
sadesuihkusetti
Termostaattihana, käsisuihku, 
kääyntyvä juoksuputki.

Gustavsberg
Klassinen Nautic wc-istuin.

Vihtan Ocean 3 + 3 
Kirkas lasi, kääntyvä suihku-
seinä, 2 ovea, alumiini kehys. 
Kylpyhuonetyypin mukaan 
2 x 800/900 x 2250 mm.

WC-istuin SuihkuseinäSuihkusetti

KYLPYHUONEEN & WC:N VARUSTEET  - KAIKKI TEEMAT

Lisämyyntimallisto
Paljon vaihtoehtoja kalus-
teisiin ja tarvikkeisiin.

Vihtan koukut 
Luoto-sarjan kroma-
tut koukut.

Gustavsberg
Square wc-paperi-
teline

Tarvikkeet

Tervaleppä
Katto, seinät ja lauteet ovat terva-
leppää. LED-valaistus.

Harvia Cillindro 
Iki-ihana Harvian laadukas rst Cilindro 

pilarikiuas etäohjauksella.

Panelointi Kiuas

HUONEISTOSAUNAT
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Kuvituskuva.
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Laattapiste on vuonna 1979 perustettu suomalainen kyl-
pyhuoneisiin erikoistunut perheyritys. Olemme poimineet 
Tapiolan Feenixin valikoimaan vain alan parhaiden valmistaji-
en tuotteita, joita yhdistävät laatu, toimivuus ja ympäristöys-
tävällisyys. 

Vihreät arvot ovat nousseet Laattapisteelle vuosi vuodelta 
tärkeämmiksi, ja yritys hakee jatkuvasti keinoja tehdä asiat 
ekologisemmin. Ekologisuus näkyy entistä enemmän myös 
tuotevalikoimassa, johon kuuluu nyt ensimmäinen hiilineut-
raali laattasarja.

LAATTAPISTE

– Suositussa LPC P21 -klassikkosarjassa on liki 2 000 eri 
vaihtoehtoa, joissa on sopivat tuotteet kodin tiloista aina ko-
vaa rasituksen kestämistä vaativiin julkisiin kohteisiin saakka. 
Hyvitämme* Suomessa saman määrän hiilidioksidipäästöjä, 
mitä laattojen valmistuksesta syntyy, Lundahl kertoo.

Keraamiset laatat ovat uusin lisäys yrityksen jo ennestään 
laajaan hiilineutraaleiden pintamateriaalien valikoimaan. Laat-
tapisteen yksinoikeudella Suomessa edustama, hiilineutraa-
leita tekstiili- ja vinyylilaattoja valmistava Interface lukeutuu 
maailman ekologisimpiin yrityksiin. Interface on tehnyt 
vuosikymmeniä uraauurtavaa työtä ympäristön, kestävän 
kehityksen, eettisyyden sekä paremman sisäilman hyväksi.

Feenixin laatoista sarjojen GLM, COSMOS sekä REV osalta 
Laattapiste on kompensoinut hiilijalanjäljen (raaka-aineet 
ja tuotanto) ja täten näiden tuotteiden valmistus on hiili-
neutraali. Kaikki rahtimme Feenixiin ovat hiilineutraaleja ja 
toteutetaan uusiutuvalla biodieselillä.

*LPC P21 -sarjan laatat kompensoidaan hiilineutraaleiksi Ilmas-
toapu Oy:n kautta. Kohde: WWF:n Gold Standard -sertifioitu 
Sülolu Wind Power Plant -tuulivoimahanke Turkissa.

Hiilineutraali
laattasarja

Kuva: Laattapiste Cosmos Glamour.

Rakennusten koko elinkaa-
ren ilmastopäästöistä lähes 
30% syntyy materiaaliva-
linnoista. Tavoitteenamme 

on luoda tiloja, joissa on 
huomennakin hyvä olla.

Kirsi Lundahl
Laattapiste



Suuntaa antava visualisointikuva.

Kaapistot

Eteisen liukuovikaapistot - 
kaikki teemat
Peili
Korkeus 2300 mm, valkoinen runko, liukuovet kirkas kuvastin, kehysprofiili Simply alumiini. 
Sisältö: hyllyt, tanko, siivouskaappi kahdella korilla (siivouskaappi eteisessä asuntotyypeittäin) 

2. Kapeat: alle 1400 mm 
   leveät kaapistot sarana-   
   ovilla

Korkeus 2200 mm, valkoinen runko, saranaovet. Värit valittavissa teeman mukaan puhdas 
valkoinen, kashmir tai vaalea harmaa, vetimet keittiömallistosta, kehysprofiili valkoinen. 
Sisältö: hyllyt ja tanko. Vetimet valitaan keittiön vedinmallistosta.

Asuinhuoneiden kaapistot 
1. Leveät: yli 1400 mm 
   leveät kaapistot liukuovilla
   kaikki teemat
Korkeus 2200 mm, valkoinen runko, liukuo-
vet, lumivalkoinen lasi, kehysprofiili Simply 
valkoinen. Sisältö: hyllyt ja tanko.

Lisämyyntimallisto
Voit suunnitella kaluste-
suunnittelijan luona juuri 
sinulle räätälöidyt kaapis-
tot ja vaatehuoneet.

LIUKUOVIKAAPISTOT

SILKKI KELO KASKI
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Parveke

alloittavalla parvekkeella voit nautia aamukahvit tai tunnel-
moda syksyn pimeinä iltoina. Tapiolan Feenixin parvekkeet 
tuovat lisätilaa asuntoon. Parvekkeen sisustusta määrittelee 
pitkälti sen käyttötarkoitus. Yhdessä sisustussuunnittelijam-
me kanssa voit luoda tilasta juuri sinun tarpeisiin sopivan 
keitaan, puutarhan tai lukunurkkauksen.

Suuntaa antava visualisointikuva, A17, (4-5)h+kt+s. Asunnon parveke n. 29,5 m2. Muutokset mahdollisia.
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LISÄMYYNTIMALLISTO - KEITTIÖ

Stala Compo: musta 
komposiitti allas. 

Gustavsberg Epic-sarja
Modernisti muotoillut pesuallas-
hanat Soft move -teknologialla ja 
Eco-flowlla tehokkaaseen veden 
ja energian käyttöön. Saatavilla 
harjattuna messinkinä ja matta 
mustana. 

Viinikaappi
Luksusta arkeen keittiön tason alle sijoitet-
tavalla viinikaapilla. Jotta erilaisten viinien 
säilyttäminen on mahdollista, on kaapeissa 
useita lämpötilavyöhykkeitä.

Kuvituskuva: Stala

GBuilder
Kaikki lisämyyntimallis-
ton vaihtoehdot löytyvät 
GBuilder-kaupasta.

Kuten esimerkiksi Mielen 
ja AEG:n kodikoneet ja 
kivitasoja. 

Älykkäät kodinkoneet
Valikoimassa myös AEG ja Mielen 
mattamustia kodinkoneita, 
joita voit hallita älypuhelimellasi. 
Apunasi valinnoissa ovat sekä 
sisustusvastaava että Topi-keittiöi-
den suunnittelija.

Vaihtoehtoista 
mallia ja väriä
kodinkoneissa



LISÄMYYNTIMALLISTO - KYLPYHUONEEN & WC:N LAATAT

Tehostelaatat
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Glamour mallisto
Upeat Glamour malliston 600 x 600 mm tasapintaiset, 
kiillotetut laatat seiniin ja 50 x 50 mm mattalaatat lattioihin. 
Saumat mahdollisimman lähellä laatan väriä. 

Täydellinen 
laattamallisto 
GBuilderissä!

Olemme keränneet esitteeseen 
vain pienen osan koko lisähin-
taisten tuotteiden valikoimasta. 
Täydellisen listauksen kaikista 
laattavaihtoehdoista löydät 
GBuilderistä. 

Mallit 
nähtävissä 

Showroomissa



Tehostelaatat

Lattialaatat

Brazil Ruskea
Porcelanato 300 x 600 mm. LPC Brazil 
ruskea tasapintainen matta rektifioitu.

Cosmos
Lasitettu porcelanato 300 x 600 mm. LPC 
Cosmos cotto tasapintainen matta rekti-
fioitu.

Living Wood Hunaja
Lasitettu porcelanato 150 
x 610 mm.  Wood hunaja 
tasapintainen matta kalibe-
riluokiteltu.

Brazil Hiekka
Porcelanato 300 x 600 mm. LPC Brazil 
hiekka tasapintainen matta rektifioitu.

Living Wood tuhkan-
harmaa
Lasitettu porcelanato 150 
x 610 mm.  Wood tuhkan-
harmaa tasapintainen matta 
kaliberiluokiteltu.

Rust Platina
Porcelanato 300 x 600 mm. LPC Rust plati-
na tasapintainen matta rektifioitu.

Living Wood Beige
Lasitettu porcelanato 150 x 
610 mm.  Wood beige tasapin-
tainen matta kaliberiluokiteltu.
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LISÄMYYNTIMALLISTO - KYLPYHUONEEN & WC:N LAATAT

Alfa mallisto
Lasitettu porcelanato 10 x 12 mm. Tasa-
pintainen matta 6-kulmainen irtokappale. 
Värivaihtoehtoina Hiekka, Musta ja Indigo.

GBuilder
Lisää lisämyyntimalliston 
vaihtoehtoja löydät 
GBuilder-kaupasta.



LISÄMYYNTIMALLISTO - KYLPYHUONE & WC KALUSTEET
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Vihtan Ocean 3 
900 x 2015 mm, kirkas lasi, kääntyvä suih-
kuseinä.

Vihtan Ocean 3 + 3 
900 x 900 x 2015 mm, kirkas lasi, kaksi 
ovea.

Suihkuseinät

Mustat kalusteet

Kuvituskuva. Gustavsberg.

Gustavsberg
Artic sarjan 
kalusteet ja 
valopeilit.



GBuilder kulkee asunto-
kaupassa asiakkaan mu-
kana aina kaupanteosta 
tarkastuksiin ja takuu-
korjauksiin saakka. 

igitaalinen nettiohjelma 
toimii myös mobiili appi-
na. Ohjelma auttaa sinua 
tekemään haluamasi valin-
nat hintaan kuuluvista ja 
lisähintaisista materiaaleista. 
Käyttäjätunnukset saa käyt-

töön asuntokaupan yhteydessä, jonka jälkeen 
saat yksityiskohtaisen opastuksen ohjelman 
käyttöön ja jatkuvan tuen sisustusvastaavalta 
koko prosessin ajaksi. 

Uusidigikanava
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3D 
visualisointi

Kauppa

Muuton 
jälkeen

Koe oma kotisi! GBuilderissa 
asukas näkee huoneiston ja 
pintamateriaalit visualisoituna 
omien perusvalintojensa kanssa 
3D-näkymässä. Tämä auttaa 
tekemään päätöksiä kodin 
materiaalivalinnoissa.

Olemme koonneet GBuilderiin valmiiksi 
kattavat lisähintaiset vaihtoehdot - esimerkiksi 
parketteja, kodinkoneita, keittiö ja kylpyhuone-
kalusteita, varusteita, seinä- ja lattialaattoja. 

Ohjelmaan tallentuu myös digi-
taalinen kodinkansio, jossa voi 
tarkastella kodin varustetietoja 
sekä käyttö- ja huolto-ohjeita. 
Näistä kaikista muodostuu 
myös digitaalinen arkisto. 
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GBUILDER

Tarjolla on myös valmiiksi hinnoiteltuja muu-
tostöitä - esimerkiksi kevyiden väliseinien 
pistorasiamuutokset.

Ajan 
tasalla

Ohjelma toimii myös viestintä-
kanavana. GBuilderissa julkais-
taan myös asunto- ja yhtiö-
kohtaiset tiedotteet, työmaan 
kuulumiset, uutiset ja aikataulut 
jne. Sen kautta mm. saadaan ja 
lähetetään sähköposteja. 



Topi Keittiöt Oy
Keittiökalusteet, eteiskalusteet ja makuu-
huoneiden kiintokalusteet.

Karelia-Upofloor Oy
Koko huoneiston parkettilattiat.

Laattapiste Oy
Kylpyhuoneiden ja erillisten wc-tilojen 
pintamateriaalit.

Gustavsberg
Kylpyhuoneen, erillis-WC:n ja keittiön 
vesikalusteet.

Haapsalu Uksetehas
Väliovet.

Jealha Oy
jealha.fi

Villeroy & Boch
Kylpyhuoneen ja erillis-WC:n allaskalusteet.

Vihtan
Kylpyhuoneiden pientarvikeet ja 
suihkuseinät.

Rakennamme yhdessä kotisi

Rakennuttaja
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SHOWROOM & YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Asuntomyynti/
Showroom

Tapiontori 3 A 
02100 Espoo

Myyntikontti/
Työmaa

Itätuulentie 10
02100 Espoo

Sisustus/
Tilasuunnittelu

Sari Stam 
044 491 8808

sari.stam@tapiolanfeenix.fi

Myynti
Taru Fallström
040 757 7873

taru.fallstrom@jealha.fi

H
elm

akuja

Merituulentie

Itätuulentie

AINOA

STOCKMANN

ESPOON 

KULTTUURIKESKUS

KESKUSTORNI

HOTEL TAPIOLA GARDEN

Työmaa

Asuntomyynti

Avoinna sopimuksen mukaan.



Suuntaa antava visualisointikuva, A76. Muutokset mahdollisia. 





tapiolafeenix.fi


