Huvila & Huussi

Isöisän perintö

Tuote

Tuotteen tarkempi kuvaus

Hankintapaikka

www

Mikko Vesanen
Vilja Schepel
Esa Udd
Erno Koskinen
keittiön ja kylpyhuoneen laatoitustyöt

lavojen viennit ja jätteen käsittely

MAK Sisustusarkkitehtitoimisto
Finnralia
Udd Tech Ky
E2Sähkö
Nemo Kylpyhuoneet
Homex
Maalauskaksikko
Verhoomo Tolonen
Stena

www.m-ak.fi/
www.finnralia.fi
www.uddtech.fi
www.e2sahko.fi
www.nemokylpyhuone.fi
www.homex.fi
www.maalauskaksikko.fi
www.verhoomotolonen.fi
www.stena.fi

Renova

K-Rauta
Schneider Electronics

www.k-rauta.fi
www.se.com/fi

eristelevyt vesi ja viemäriputkien
eristykseen
veden-eristys materiaalit
keittiön uusi ikkuna

FL300/50

Finnfoam

www.finnfoam.fi

PCI
mittojen mukaan teetätetty

Bestlevel
Lasivuorimaa

www.bestlevel.fi
www.lasivuorimaa.fi

eteisen ja keittiö lattialaatta
lattia

IMPR Stone mix quartz Gray N/R 30x60cm
140mm massiivipuulattia, käsittelemätön 35m2

Kaakelikeskus
Puulattia.com

www.kaakelikeskus.fi
www.puulattia.com

katto ja seinät

nupinauha
pinkopahvi
pinkopahvin nurkkalista, paksumpi
pinkopahvin nurkkalista, ohuempi

Domus Classica
Domus Classica
Domus Classica
Domus Classica
K-Rauta

www.domusclassica.fi
www.domusclassica.fi
www.domusclassica.fi
www.domusclassica.fi
www.k-rauta.fi

Muurimaali, sävy: Y462, Tofu
Tikkurilan Helmi kaluste maali, Sävy: F497 paperi.
Cello, CELLO SERRA REMONTTIMAALI PUOLIHIMMEÄ
Tikkurila, Facade 760, Q608

Tikkurila
Tikkurila
Tikkurila
Cello
Tikkurila

www.tikkurila.fi
www.tikkurila.fi
www.tikkurila.fi
www.k-rauta.fi
www.tikkurila.fi

Tikkurila F497,
Tikkurila Q533
Parkettiässä petsi (3438 / sumu), sävy Pro Grey 5151
Parkettiässä lakka HIMMEÄ 10l

Tikkurila
Tikkurila
Tikkurila
Tikkurila

www.tikkurila.fi
www.tikkurila.fi
www.tikkurila.fi
www.tikkurila.fi

ilmäläpöpumppu sekä asennustyöt

Thermia

Remontti urakka ja materiaalit:
Suunnittelija
Remontin urakoitsija
Putkityöt
Sähköurakointi
laatoitustyöt
Asbestikartoitus ja purku
Sisämaalaustyöt
tuolien verhoilutyöt
jätemaksut
Yleisent tarpeet
sähkökalusteet

pinkopahvin naulat
Maalit ja sävytä:
takka ja muuri
Karmit ja kynnykset, listat
Kaikkien seinien ja katon maalit
Eteisen, keittiön ja olohuoneen seinien
maalin sävyt
Katon maalin sävy
Ruokailutilan seinien maalien sävy
lattian käsittely
lattian lakkaus
ilmalämpöpumppu

https://www.eurokangas.fi/kodinsisustaminensisustuskankaat/verhoilukankaat
verhot ja ompelutyöt

5517912U113, Governor, Verhoilukankaat

Eurokangas

5606473H100, Sunbrella Savane, Sunbrella

Eurokangas

https://www.eurokangas.fi/sunbrell
a

5605827H200, Assos, Tuplaleveät verhokankaat

Eurokangas

https://www.eurokangas.fi/verhot/t
uplaleveat-verhokankaat

5609608H200, Paola, Tuplaleveät verhokankaat

Eurokangas

https://www.eurokangas.fi/verhot/t
uplaleveat-verhokankaat

Verhotangot messinkipatina, Verhokiskot ja tangot

Eurokangas

Exk-laskosverhomekanismi, Laskosverhot

Eurokangas

https://www.eurokangas.fi/verhoopas/verhokiskot-ja-tangot
https://www.eurokangas.fi/verhoopas/laskosverhot

erikoislistat

peitelistat mittatilaustyönä

Polttix

www.polttix.fi

Eteinen
eteisen valaisin
eteisen matto
naulakko
hatut portaikossa

Astrid
Panama 80x250cm
perheen oma
perheen oma

Sessak
Vm-Carpet

www.sessak.fi
www.vm-carpet.fi

Puusepän valmistama keittiö kokopuusta
TRADITION Kupari PVD Keittiöhana pesukoneventtiilillä
LAGOM-34-34 moderni kahden altaan yhdistelmä
H 7464 BP
KM 7200 FR Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
CVA 7440 Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus
KFN 37232 iD Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin
DGM 7440 Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä
DOM BYZANTINE GREY TACO 9,7*9,7
alpine mist
KP 104 SY Kuparista valmistettu patinoitu liesikupu
Matty

Puuartisti
Damixa
stala
Miele
Miele
Miele
Miele
Miele
Kaakelikeskus
Ylämaan graniitti
Mittakupari Oy
Sessak

www.puuartisti.fi
www.damixa.fi
www.stala.fi
www.miele.fi
www.miele.fi
www.miele.fi
www.miele.fi
www.miele.fi
www.kaakelikeskus.fi
www.ylamaangraniitti.fi
www.mittakupari.com
www.sessak.fi

Keittiö
keittiön valmistus ja asennus
keittiön hana
keittiön allas
uuni
induktio
kahvikeskus
jääkaappi-pakastin
mikroaaltouuni
välitilan laatta
kettiön taso
liesikupu
valaisin ikkunalla

harmaa maljakko
kukat
pannu levyllä
pesuneste
leikkuulauta altaan yllä
sorvatut puukulhot ja kauha
keittiön matto
puinen laatikko kaapin päällä
turkoosi lasipullo kaapin päällä
varsi-imuri
saarekkeen yllä olevat valaisimet

Perheen oma
kerätty puutarhasta
perheen omat
Atopik Sensitive pesuneste
Set
perheen omat
Barracuda 80x400 natur
perheen oma
perheen oma
Johdoton varsipölynimuri, Triflex HX1 Pro - SMML0
Eric-riippuvalaisin

sorvatut puukulhot ja kauha
posliininen keittokulho
maisemaovet
kynnysmatto

Naviter
Stala

www.naviter.fi
www.stala.fi

Vm-Carpet

www.vm-carpet.fi

Miele
Sessak

www.miele.fi
www.sessak.fi

perheen omat
perheen oma
maisema ovet, valkoinen
Sindal kynnysmatto

Skaala
Ikea

www.skaala.fi

pieni raidallinen maljakko
yrttiruukut
yrtit
pieni kupari kippo
kuparipannu
mausteet
mausteet
mausteet
mausteet
iso puutajotin mausteiden alla
mausteet
mausteet
pieni puutarjotin mausteiden alla

Ber-4065
Ushmama S tummanbeige

Finnmari
Cobello

www.finnmari.fi
www.cobello.fi

Spices Hot Barbecue
Pepper
Salt
Olive oil
Speedsberg puualusta
salsa
dry rub
Speedsberg puualusta pieni

Kierrätyskeskus
Kierrätyskeskus
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

pienet kupit levyllä
puinen leikkuulauta
valkoinen kuppi
valkoiset pienet kupit

Tine K pieni kuppi
Muubs leikkuulauta
Running Glace 21cm white
Kulho glaced ceramic white

Cobello
Cobello
Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

salaattikulho
valkoinen kihveliastia
puukauha
puulusikka
puukauha reiällinen
iso puinen lusikka
metalliset salaattiottimet

Lifestyle kulho
Ruukku kahvalla valkoinen
Puukauha

Cobello
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

perheen oma
Pasta & pasta serving tools

Cobello

www.cobello.fi

Linum-keittiöpyyhe 50x70 beige
Tarjotin

Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi

Interstil puualusta
Harmony-lautasliina
Gabbig- kori tummanruskea, 29x38x25 cm
Muubs kulho
Muubs kulho
Gavin

Cobello
Cobello
Ikea
Cobello
Cobello
Cobello
Kierrätyskeskus

www.cobello.fi
www.cobello.fi

Järvenpään Kukkatalo

www.jarvenpaankukkatalo.fi

Sessak

www.sessak.fi

Vm-Carpet

www.vm-carpet.fi

Finnmari
Anno
Finnmari
Finnmari
Finnmari

www.finnmari.fi
www.annocollection.com
www.finnmari.fi
www.finnmari.fi
www.finnmari.fi

Saarrekkeen päällä:
pellavapyyhe pöydällä
metallinen iso tarjotin
leikkuulauta
pellava servetti leivän ympärillä
ruskea kori saarekkeen hyllyllä
musta savi kulho hyllyllä
musta savi lautanen
baarijakkarat
kupariset kakkuvuoat
Ruokailutila
puinen ämpäri
senkki
kukkakimppu
metallinen astia
savikermakko
pahvirasia
taulu seinällä
pöytäkello
veistetty puuhevonen
metallikulho
ruokapöydän valaisimet
ruokapöytä
ruokatuolit
posliinitarjotin
sokerikko
metallikannu
kukat
metalli kulho
matto ruokapöydän alla
keinuhevonen nurkassa
taulu seinällä
maljakko
ovaalikulho
kynttilänjalka lasinen pieni
kynttilänjalka lasinen iso
kynttilät

perheen oma
perheen oma
tilaus kimppu
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
Marine
perheen oma
perheen omat
perheen oma
perheen oma
perheen oma
itse kerätty
perheen oma
Panama 250x380 natural
perheen oma
perheen oma

Sula-ovaalivati

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

pöytäliina
syvät lautaset
kangas servetit
servettirenkaat
kupit pöydällä
pieni kippo kuppien vieressä

Olohuone
kaappikello
nojatuoli
nojatuolin verhoilu
verhoilukangas
sohva, kukallinen
sarjapöytä nurkassa
koriste pöydällä
lasivitriini ja tavarat sen sisällä
puukulho ja puiset eläimet
taulut
nojatuoli, kukallinen
lattiavalaisin
sohvapöytä
kattovalaisin
kukat maljakossa
koriste seinällä
pienoislentokone takan reunalla
takkasetti

Lifestyle syvä lautanen
Harmony-lautasliina
Punos servettirenkaat
Lifestyle muki
House Doctor purnukka

Ikea
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

Verhoomo Tolonen

www.verhoomotolonen.fi

perheen oma
perheen oma

perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen omat
perheen omat
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
perheen oma
Takkasetti Oscar

Bauhaus

ruskea tyyny
sisätyyny
ruskea vohveliviltti

Balmuir tyynynpäällinen herringbone
sisätyyny 50x50

Cobello
Cobello
Anno

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.annocollection.com

vihreät tyynyt sohvalla
sisätyyny
pellavan väriset tyynyt sohvalla
sisätyyny

tyynynpäällinen vihreä
sisätyyny 50x50
Harmony 45x45 naturel
sisätyyny 45x45

Cobello
Cobello
Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

Finnmari
Finnmari

www.finnmari.fi
www.finnmari.fi

Cobello
Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.cobello.fi

Finnmari

www.finnmari.fi

valkoiset maljakot
kynttiläpurkki
beige viltti
harmaa samettityyny
sisätyyny

Harmony huopa naturel
Samettityynynpäällinen
sisätyyny 50x50

maljakko sohvapöydällä
talja
puukori

Takkapuukori harmaa

Taljakauppa
Bauhaus

punoskori pieni
punoskori iso
ruskea viltti korissa

House of sack kori
House of sack kori
Balmuir Kid Mohair viltti

Cobello
Cobello
Balmuir

www.cobello.fi
www.cobello.fi
www.balmuir.fi

käsipyyhkeet
kylpypyyhkeet

vihreä pyyhe 30x50 urban
pyyhe harmaa 70x150

Cobello
Cobello

www.cobello.fi
www.cobello.fi

Tadelakt
Vedin 1405 niklattu 140mm
Pisla wc-paperiteline
Wc-harjateline keraaminen
wc-istuin korkeampi malli
wc-istuimen kansi musta
Macro Design Empire Swing suihkunurkka ruudukolla 80x90
suihkuhana Sofia käsi- ja yläsuihkulla

Natural Building Company
Prisma
Tokmanni
Bauhaus
Domus Classica
Domus Classica
Lektar
Domus Classica
Bauhaus
Bauhaus
Noortrade
Bauhaus
Puuartisti
Puuartisti
Domus Classica
Bauhaus
Sessak
Kaakelikeskus

www.naturalbuilding.fi

WC
kylpyhuoneen pinnat
ovenkahvat
wc-paperiteline
vessaharja
wc-pönttö
kansi
suihkuseinä
suihku
shampoo teline
koukut
seinävalaisimet
peili
allaskaappi
allas
allashana
saippuapumppu
kattovalaisin
lattialaatta

Koukku 142 musta
Marine
Kehyspeili Colorado
tamminen mittatilaustyö
kivinene malja allas
Tilde keittiöhana
Saippua-annostelija
Rondo 1
IMPR Stone mix quartz Gray N/R 10x10cm

www.domusclassica.fi
www.domusclassica.fi
www.lektar.fi
www.domusclassica.fi

www.noortrade.fi
www.puuartisti.fi
www.puuartisti.fi
www.domusclassica.fi
www.sessak.fi
www.kaakelikeskus.fi

