
HUONEISTOKOHTAISET POHJAKUVATRAKENNUSTAPASELOSTE

KALUSTEET JA VARUSTEET
Ÿ keittiöiden, eteistilojen, makuuhuoneiden ja pesuhuoneiden kalusteovet ja laatikostojen etulevyt ovat maalattua mdf-

levyä tai melamiinia. Eteisen vaatekaapeissa on peililiukuovet.
Ÿ työpöytätasot ovat laminaattipintaisia joihin on upotettu ruostumaton teräsallas
Ÿ huoneistoihin asennetaan astianpesukone, keraaminen keittotaso, erillisuuni ja jää-pakastinkaappi tai jää-viileäkaappi 

ja pakastin-kaappi piirustusten mukaan
Ÿ pesuhuoneissa on liitännät pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle
Ÿ allaskaappi ja valaisinpeilikaappi pesuhuoneeseen
Ÿ erillisessä wc-tilassa valaisinpeilikaappi ja alakaappi
Ÿ saunan lauteet ovat tervaleppää
Ÿ saunaan asennetaan sähkökiuas

LVI- JA SÄHKÖTYÖT
Ÿ yhtiö on liitetty kaukolämpöverkkoon, lämmitysjärjestelmänä on asunnoissa vesikiertoinen patterilämmitys
Ÿ pesuhuoneissa ja wc-tiloissa on sähköinen mukavuuslattialämmitys
Ÿ asunnoissa on huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaus
Ÿ koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on varustettu lämmön talteenotolla. Poistoilmanvaihdossa on tehostus keittiön 

liesikuvussa huoneistokohtaisesti.
Ÿ asunnoissa on kaapeli TV-liitäntä ja ovipuhelinjärjestelmä
Ÿ puhelin- ja atk-parikaapelijärjestelmä (valmius jaettuun internet yhteyteen)
Ÿ mahdolliset koteloinnit ja alaslaskut sekä hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa
Ÿ saunaan asennetaan kuituvalot ja eteiseen LED-kattovalo

YHTEISTILAT
Ÿ ulkoiluväline-, irtain- ja lastenvaunuvarastot sekä kuivaushuone sijaitsevat 1.kerroksessa, johon on porrashuoneesta 

hissillinen yhteys. Osa ulkoiluvälinevarastoista sijaitsee piharakennuksessa.
Ÿ porrashuone on varustettu hissillä

VÄLISEINÄT
Ÿ huoneistojen sisäseinät ovat yleensä metalli- tai puurunkoisia kipsilevyseiniä

PARVEKKEET
Ÿ kaikki parvekkeet ovat lasitettuja
Ÿ parvekekaiteet ovat alumiinia ja Lumonin tolpatonta järjestelmää. 

IKKUNAT JA OVET
Ÿ ikkunat ovat kolmilasisia kaksipuitteisia sisäänaukeavia tehdasmaalattuja MSE- ikkunoita. Ikkunoiden ulkosivut ja ul-

kopuitteet ovat alumiinia. 
Ÿ parvekeovet ovat yksilehtisiä kolminkertaisella umpiolasilla varustettuja vakio-ovia, joissa on ulkopinnassa 

alumiiniverhoilu
Ÿ huoneistojen ulko-ovet ovat ulosaukeavia ääni- ja paloeristettyjä tammiviilupintaisia vakio-ovia piirustusten mukaan
Ÿ huoneiden väliovet ovat valkoiseksi tehdasmaalattuja laakaovia
Ÿ löylyhuoneiden ovet ovat karkaistuja kokolasiovia
Ÿ ikkunat ja parvekeovet varustetaan valkoisilla sälekaihtimilla

LATTIAPINNOITTEET
Ÿ eteisessä, keittiössä, ruokailutilassa, olo-, vaate- ja makuuhuoneissa on lautaparketti, jalkalistat kuultokäsitelty
Ÿ wc-tiloissa, saunassa ja pesuhuoneessa on keraaminen laatta

SEINÄPINNOITTEET
Ÿ eteisen, vaatehuoneen, keittiön, olohuoneiden ja makuuhuoneiden seinät ovat maalattuja
Ÿ seinäpinnoista laatoitetaan kylpyhuoneiden seinät kokonaan, wc-tilojen allastaustat ja keittiöiden kalustovälit
Ÿ saunan seinät ovat tervaleppäpaneelia

Tämä on alustava rakennustapaselostus, joka ennakkotietojen antamiseksi 
ja myyjä varaa oikeuden muuttaa vähäisissä määrin tässä annettuja tietoja. 
Tiedot ja kuvat perustuvat esitteen laatimishetkellä käytössä olleisiin tietoihin ja ovat ohjeellisia tai alustavia. Lopullisiin myyntiasiakirjoihin ostajan on 
tutustuttava kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.  JL-Rakentajat Oy


