


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. Pidätämme oikeuden vaihtaa 
sisustusmateriaaleja ja kodinkoneiden malleja ja toimittajia mikäli valmistajilla tai toimittajilla ilmenee toimitusongelmia. 
Ukrainan sota ja muut mahdolliset valmistus- ja toimitusvaikeudet voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen ja toimitusaika-
tauluihin. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäisen kaltaisen tuotteen.
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AS. OY ESPOON 
KULTAHÖYHEN

ASUKASMUUTOKSET

LATTIAT

SEINÄT JA 
VÄLIOVET

KEITTIÖ

KYLPYHUONE

KAAPISTOT

GBUILDER

YHTEYSTIEDOT

Huolella suunniteltu sinua varten. 
Kolme valmista sisustusteemaa 
luomaan pohjaa ja helpottamaan 
sisustuspäätöksiä.

Pintamateriaalit ja sisustusratkaisut 
valitaan myyntihintaan sisältyvistä 
vaihtoehdoista. 

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.

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

Olemme täällä teitä varten. 
Olethan yhteydessä.

23-26 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 asukas-
muutoksista.



GBuilder kulkee mukanasi 
aina kaupanteosta takuu-
korjauksiin.

Täydellinen lisämyyntimateriaalien valikoima GBuilderissa. 
Kuvassa lisämyyntimallisto Caislan laatat.

Visualisointikuva. Muutokset mahdollisia.Visualisointikuva. Muutokset mahdollisia.

Viilennys
Jokainen asunto sisältää 
viilennyksen. Kaikki asunnot 
liitetään Fortumin kauko-
jäähdytysverkkoon.
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intamateriaalit ja sisustusratkaisut valitaan 
myyntihintaan sisältyvistä vaihtoehdoista. 
Toteutamme joustavasti muutostöitä ja 
yksilöllisiä toiveita ja asukasmuutosvastaa-
vamme auttavat sinua valinnoissa. Lisähintaiset 
muutostyöt ja materiaalit lasketaan sinulle 
erillisen tarjouksen ja aikataulun mukaises-
ti. Asukasmuutokset laskutetaan kahdessa 

erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan kun tilaus on vahvistet-
tu VismaSignin kautta. Toinen erä noin neljä viikkoa ennen 
avainten luovutusta.

Millaiset muutokset ovat 
mahdollisia?
Haluatko yhdistellä huoneita tai lisätä säilytysratkaisuja? 
Onnistuu. Kerro meille mitkä ovat juuri sinun tilatarpeesi ja 
toiveesi ja löydetään ratkaisut yhdessä. 

Lähtökohtana on toteuttaa toiveesi ja sisustustyylisi, mutta 
aivan kaikkea ei ole mahdollista toteuttaa. Esteeksi saattavat 
muodostua esimerkiksi talotekniset vaatimukset tai rakenta-
misen aikataulu. Seuraavat muutokset eivät ole mahdollisia:
• 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. 
Pidetään yhteisenä tavoitteena toimiva, käytännöllinen ja 
esteettinen uusi koti juuri sinulle. Ota yhteyttä asukasmuu-
tosvastaaviimme kun haluat lisätietoa.

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. 

Pidätämme oikeuden vaihtaa sisustusmateriaaleja ja kodinko-
neiden malleja ja toimittajia mikäli valmistajilla tai toimittajilla 
ilmenee toimitusongelmia. Ukrainan sota ja muut mahdolliset 
valmistus- ja toimitusvaikeudet voivat vaikuttaa tuotteiden 
saatavuuteen ja toimitusaikatauluihin.

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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Kuvassa Kelo-teeman klassikko 
Tammi parketti. Seinät ovat paperin 

valkoiset ja listat seinän väriset.



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. 

Laatat
Voit valita myös eteisen, keittiön tai vaikka kaikkien asuinti-
lojen lattioihin laatat. Kysy lisää asukasmuutosvastaavilta!

Tammi Vaalea
Boen Gosbel valkomattalakattu tammi-
parketti, jonka pehmeä ja hillitty väri luo 
harmonisen taustan monenlaisille sisustus-
tyyleille.

Tammi Klassinen
Boen Gospel mattalakattu tammiparketti, 
jonka ajaton eleganssi kestää ja tuo tasapai-
noa kotiisi pitkäksi aikaa.

Tammi Tumma
Boen Gospel California mattalakattu tammi-
parketti, joka tuo uutta maustetta elämääsi.

Lisämyyntimallisto
Vaihtoehtoja 3- ja 1-sauvaisille 
parketeille.
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Valitse vaalea lisä-
myyntimalliston sävy 
vaikka koko asunnon 

seiniin. 

Tilattavissa seinävä-
reiksi myös murretun 

mausteisia sävyjä.

Lisämyynnissä olevat 
parvekekaihtimet tuo-
vat asumismukavuutta.
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Skandinaaviseen valoon ja tyyliin
Kaikkien teemojen seinät, listat, katot ja koteloinnit toteutetaan lähtökohtaisesti 
kauniina paperin valkoisena pintana. Perussävy sekä kaikki lisämyyntimalliston sävyt 
on valittu niin, että ne sopivat hyvin skandinaaviseen valoon ja tyyliin sekä kaikkiin 
muihin pintamateriaaleihin. Sävyt ovat rauhalliset ja pehmeät. Kokonaisuudesta 
löytyy vaaleita yleissävyjä, tummempia yleissävyjä ja tummia tehosteseinäsävyjä. 
Verhokiskot ja -tangot sisältyvät kodin hintaan.



Lattia Tammi Gospel mat-
talakka, kalusteovet puhdas 
valkoinen. Kodinkoneet ruos-
tumatonta terästä ja astianpesu-
kone on kalustepeitteinen. Välitila 

ja työtaso ovat laminaattia.



Kalusteovet Hiilipuu. 
Mikro on lisämyyntituote.
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Mielessä unelmien keittiö? 
Topi-Keittiöiden ammat-
tilainen on käytettävissäsi 
keittiön suunnittelussa 
silloin kuin vakioratkaisut 
eivät riitä. Kysy lisää! 
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Runko valkoinen. Kulmapeitteet ovimateriaalia. Sokkelit vakiovalkoiset. Saranat 
vakio. Sivusaranoiduissa ovissa Blumotion-hidasteet. Laatikostot metallia, 
Tandembox-hidasteet. 

          Välitilan levytykseen saattaa tulla 
saumalista riippuen tarvittavan levyn 
pituudesta.

          Välitilan levytykseen saattaa tulla 
saumalista riippuen tarvittavan levyn 
pituudesta.

          Välitilan levytykseen saattaa tulla 
saumalista riippuen tarvittavan levyn 
pituudesta.
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                          Välitilan levytykseen 
saattaa tulla saumalista riippuen tarvitta-
van levyn pituudesta.

                          Välitilan levytykseen 
saattaa tulla saumalista riippuen tarvitta-
van levyn pituudesta.

                          Välitilan levytykseen 
saattaa tulla saumalista riippuen tarvitta-
van levyn pituudesta.



Sari Stam
Tapiolan Feenixin 

Asukasmuutosvastaava
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                          Välitilan levytykseen 
saattaa tulla saumalista riippuen tarvitta-
van levyn pituudesta.

                          Välitilan levytykseen 
saattaa tulla saumalista riippuen tarvitta-
van levyn pituudesta.
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Liesikupu, 600 mm
Ulosvedettävä, vähäeleinen Swegon liesi-
kupu on integroitu yläkaappiin. Keskitetty 
ilmanvaihto, IV-suunnitelman mukaisesti.

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

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.  



Silkki-teeman mukaiset laatat ja 
Villeroy Bochin kylpyhuone-

kalusteet. 

Suuntaa antava visualisointikuva. Muutokset mahdollisia. Lasiseinä on jossain  huoneistoissa lisämyyntituote.



Asukasmuutosvastaava
Sari Stam
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Myös murretut, 
maanläheiset hiekan 
ja vihreän sävyt ovat 

suosiossa.

Voit halutessasi valita 
mieleisesi saumavärit 
seinä- ja lattialaatoille 
korostamaan omaa 

sisustustyyliäsi.
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Valkoinen
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan. 
White Glossy tasapintainen kiiltävä rekti-
fioitu. Saumat mahdollisimman lähellä laatan 
väriä.

Luve
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan, 
lähtökohtaisesti kalusteseinälle. Tasapin-
tainen rektifioitu. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

Berlin
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan, 
lähtökohtaisesti kalusteseinälle. Tasapin-
tainen rektifioitu. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

Luve-tehostekaakeli. Kuva: Laattapiste.
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Armonia Ice
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan, 
lähtökohtaisesti kalusteseinälle. Tasapin-
tainen rektifioitu. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

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

Kansas Taupe
Lasitettu porcelanato 100 x 100 mm. Tasa-
pintainen matta. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

Valkoinen
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan. 
White Matt tasapintainen matta rektifioitu. 
Saumat mahdollisimman lähellä laatan väriä.

Berlin Grey
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan, 
lähtökohtaisesti kalusteseinälle. Tasapin-
tainen rektifioitu. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

Kuva Tapiolan Feenixin malliasunnosta.
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Valitse vaikka 
Silkin seinälaatat ja 
Kasken lattialaatat - 
Mikä sopii sinulle?

Mallit 
nähtävissä 

Showroomissa

Valkoinen
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan. 
White Matt tasapintainen matta rektifioitu. 
Saumat mahdollisimman lähellä laatan väriä.

Armonia Anthracite
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan, 
lähtökohtaisesti kalusteseinälle. Tasapin-
tainen rektifioitu. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

Berlin Anthracite
Kaakeli 300 x 600 mm. Asennetaan vaakaan, 
lähtökohtaisesti kalusteseinälle. Tasapin-
tainen rektifioitu. Saumat mahdollisimman 
lähellä laatan väriä.

Berlin Anthracite -kaakeli. Kuva: Laattapiste.
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Gustavsberg Graphic 
Kaksipuoliset pehmeästi sulkeutuvat pei-
liovet, 600 mm. Värit Graphic valkoinen ja 
Graphic harmaa. Peilikaapissa on pistorasia.

Gustavsberg Graphic 
Kaksipuoliset pehmeästi sulkeutuvat pei-
liovet, 450 mm. Värit Graphic valkoinen ja 
Graphic harmaa. Peilikaapissa on pistorasia.

Allaskaapit



Pidätämme oikeuden materiaalimuutoksiin. 21

Yksilöllisyyttä
Saunatoimittajamme toteuttaa 
myös yksilöllisiä saunasuunni-
telmia.
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Tutustu Mielen mallistoon Mielen omassa 
myyntinäyttelyssä. Saat rakentajalta tarjouk-
sen valitsemistasi kodinkoneista.
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Älykkäät kodinkoneet
Valikoimassa myös AEG ja Mielen 
mattamustia kodinkoneita, 
joita voit hallita älypuhelimellasi. 
Apunasi valinnoissa ovat sekä 
asukasmuutosvastaavamme että 
Topi-Keittiöiden suunnittelija.

Stala Compo: 
musta komposiittiallas. 



Caislan laattamallisto
Valittavissasi ovat myös Caislan upeat laatat useissa eri kokoluokissa. Iloittele värik-
käillä laatoilla tai rauhoita tilaa harmonisilla sävyillä. Runsas valikoima persoonallisia 
laattoja. Caislan iMarble haastaa perinteisen marmorin ja keraamiset laatat.
Tutustu koko mallistoon Caislan showroomissa: caisla.com

Glamour-laattamallisto
Glamour-laatat tuovat sisustukseen hotellimaisen hienostunutta tunnelmaa. Voit 
valita lukuisista erilaisista kivikuoseista esimerkiksi perinteisen ja täyteläisen, 
Carraran marmoria muistuttavan kuosin, tai yksinkertaisemman vaihtoehdon. 
Tutustu koko mallistoon Laattapisteellä: laattapiste.fi
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Kuvituskuva. Caisla.
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Gustavsberg
Artic-sarjan 
kalusteet ja 
valopeilit.



GBuilder kulkee asuntokau-
passa asiakkaan mukana aina 
kaupanteosta tarkastuksiin ja 
takuukorjauksiin saakka. 

igitaalinen nettiohjelma toimii myös 
mobiiliappina. Ohjelma auttaa sinua 
tekemään haluamasi valinnat hin-
taan kuuluvista ja lisähintaisista ma-
teriaaleista. Käyttäjätunnukset saa 
käyttöön asuntokaupan yhteydessä, 
jonka jälkeen saat yksityiskohtai-

sen opastuksen ohjelman käyttöön ja jatkuvan tuen 
asukasmuutosvastaavalta koko prosessin ajaksi. 

3D-visualisointiMuuton jälkeenAjan tasalla

Olemme koonneet GBuilderiin valmiiksi kattavat lisähintaiset vaihtoeh-
dot - esimerkiksi parketteja, kodinkoneita, keittiö- ja kylpyhuonekalusteita, 
varusteita, seinä- ja lattialaattoja. Tarjolla on myös valmiiksi hinnoiteltuja 
muutostöitä kuten kevyiden väliseinien pistorasiamuutokset.
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Ohjelmaan tallentuu digitaa-
linen kodinkansio, jossa voi 
tarkastella kodin varustetietoja 
sekä käyttö- ja huolto-ohjeita. 
Näistä kaikista muodostuu 
myös digitaalinen arkisto. 

Ohjelma toimii viestintäkana-
vana. GBuilderissa julkaistaan 
myös asunto- ja yhtiökohtaiset 
tiedotteet, työmaan kuulumiset, 
uutiset ja aikataulut jne. Sen 
kautta mm. saadaan ja lähete-
tään sähköposteja. 



H
elm

akuja

Merituulentie

Itätuulentie

AINOA

STOCKMANN

ESPOON 

KULTTUURIKESKUS

KESKUSTORNI

HOTEL TAPIOLA GARDEN

Työmaa

Asuntomyynti
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Jealha Oy
jealha.fi

Asukasmuutokset
Sofia Hollo

050 478 5110
sofia.hollo@tapiolanfeenix.fi

Sari Stam 
044 491 8808

sari.stam@tapiolanfeenix.fi
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