KYLPYHUONEKALUSTEET

IDEAKUVASTO

Tervetuloa kylpyhuoneeseen juuri sellaiseen kuin sinä haluat.
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moldau

Ovimalli Moldau tammivaakaviilu harmaa 313, työtaso laminaatti valkoinen WN, vedin SL23, allas RENATA, valot HVAL10WKR, hana Alessi Dot by Oras 8610,
s. 2 olevan kaapin hinta n. 430 €, s. 3 kokonaisuuden hinta n. 2650 €. (hintoihin ei sisälly allas, hana, valot ja peili)
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UNELMIEN KYLPYHUONE SINULLE

IHANIA YKSITYISKOHTIA

Kukapa ei unelmoisi kylpyhuoneesta, wc-tiloista ja pukuhuoneesta, josta löytyy
ulkonäköä, toimivuutta ja säilytystilaa. Kylpyhuone ja wc-tilat ovat koostaan ja
monipuolisesta käytöstä johtuen vaativa kalustettava. Suunniteltaessa kannattaakin miettiä, mikä on tilan luonne ja käyttötarkoitus. Arkipäivään halutaan nyt
toimivuuden lisäksi myös yksilöllisyyttä ja ylellisyyttä. Sopivat kalustekokonaisuudet ja oikeat mittasuhteet suunnitellaan aina kalustettavan tilan mukaan.

Liukuovelliset opaalilasit piilottavat ja paljastavat juuri
sopivasti kaapin sisältöä. Valaisimien määrällä, oikein
valituilla ja oikein kohdistetuilla valaisimilla voidaan
korostaa tai häivyttää.
Lasihyllyt ovat keventäviä ratkaisuja ja lasin läpi valo
kohdistuu myös tasolle asti.
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Ta g u s X & D o n
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SUUNNITTELU SUJUU ALAN AMMATTILAISEN KANSSA

ALTAALLA ON MERKITYSTÄ

Kylpyhuonekalusteiden mitoissa, malleissa ja toiminnoissa on valinnan varaa. Yhdistele kalusteita, sijoittele hyllyjä ja valaisimia mielesi
mukaan. Kalusteiden rakenne mahdollistaa jalattoman asennuksen
– tilasta tulee helppohoitoinen ja näyttävä. Malliston elementeillä ammattisuunnittelijalla on monipuoliset mahdollisuudet luoda sinulle unelmiesi kylpyhuone.

Allas ja hana vaikuttavat kylpyhuoneen ulkonäköön.
Vaihtoehtoja riittää altaissa; on huullettua, upotettua ja
tason päälle tulevaa. Myös materiaaleja löytyy lukuisia.
Ulkonäköä mietittäessä tulee kuitenkin muistaa, käytetäänkö allasta vain käsien pesuun vai onko altaassa
tarkoitus pestä jopa pikkupyykkiä?

Ovimalli TagusX mikrolaminaatti musta kiiltävä profiilivetimellä 160AL ja alumiinikehysovi Don 10OP, työtaso laminaatti vaalea hiekka LS, vedin alumiinikehysovessa AL64, allas ALLAS44, valot LEDGW1S, hana Damixa Profile 38847.00, ryhmän hinta n.1670 € (hintaan ei sisälly allas, hana, valot ja peili)
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Ovimalli Jarama terrakotta kiiltävä kalvo-ovi 104 ja Aarre valkoinen kiiltävä kalvo-ovi 102, työtaso laminaatti betoni BW, vedin RS16, allas ROBYN12,
valot W6VALKAT, hana Oras Cubista 2805, ryhmän hinta n. 3220 € (hintaan ei sisälly allas, hana, valot ja peili)

TILAT JA TARPEET

Tarpeiden tiedostaminen ja niiden huomioiminen on onnistuneen lopputuloksen elinehto. Lapsiperheen kalusteratkaisu poikkeaa kahden aikuisen kylpyhuoneesta.
Kalusteilla ja tilallisilla ratkaisuilla perustoimintojen lisäksi tilaan saadaan paikka vaikka
pukeutumiselle. Asiantunteva suunnittelu toteuttaa käyttäjien salaisimmatkin toiveet.

Ovimalli Tiber maalattu sileä tummanharmaa 96GM, ryhmän hinta n. 1040 € (hintaan ei sisälly altaat, hanat, valot ja peilit).
Allaskaapin BM6KYZVA hinta 358€/kpl. LILLY6 allas 158€/kpl, kaarivedin RK12 4€/kpl, valaisin HALONELIÖ 44 €/kpl, peili WPE6E 49€ /kpl,
peililokerikko WE2APE 85 €/kpl. Hana Damixa Slate 65847.74.

Ovimalli Isel maalattu peiliovi harmaa 715, työtaso laminaatti vaalea tammi VT, vedin ST16 ja peileissä CRLA, altaat LILLY6, valot BILUX6AC,
hanat Damixa Clover 60847.00, ryhmän hinta n. 2150 € (hintaan ei sisälly allas, hana, valot)
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Tiber

Isel

Jarama &
A a re

Saneerataan tai rakennetaan uutta kylpyhuonetta, suunnittelu on aloitettava tilasta ja käyttäjien
tarpeista. Vanhat rakenteet sanelevat toteutuksen
raamit, uudessa tilassa kattona on vain mielikuvitus. Hyvällä suunnittelulla rajoitteet käännetään
rikkaudeksi ja persoonallisuudeksi. Uuden ja vanhan sauma voi olla häivytetty tai sitä korostetaan.
Kalusteiden lisäksi pintojen väreillä, kuoseilla ja
pinnoitteilla luodaan tilasta valitun tyylin mukainen
kokonaisuus. Jokainen kylpyhuone on yksilöllinen
ja käyttäjänsä unelmien näköinen.
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Tiber

Ovimalli Tiber maalattu sileä pellava 968 ja liukuovi valkoinen lasi, työtaso laminaatti wenge NW, vedin KA6, allas IDA30, valot HVAL10WKR,
hana Damixa Space 10022.00, s. 8 kokonaisuuden hinta n. 690 € ja s. 9 kokonaisuuden hinta n. 700 € (hintoihin ei sisälly allas, hana, valot ja peili)
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JOKAINEN PEILAILEE TAVALLAAN

PIENIKIN ON KAUNISTA

Kuvastimet kuuluvat tavalla tai toisella jokaiseen kylpyhuoneeseen; suurena pintana tai rajattuna. Tavanomaisin ratkaisu on peiliovelliset kaapit, joihin pikkutavarat
näppärästi sijoitetaan. Aukeaman kuvissa on käytetty
seinillä kuvastimia ja kuvan avohyllykössä on etupintaan
kiinnitetty kuvastin valmiiksi, avohyllykön käyttö onnistuu kummaltakin puolelta.
Huomaa ryhmien halogeenivalojen sijoittelu.

Kun tilaa on rajoitetusti, hyvän suunnittelun arvo korostuu.
Kalusteiden monipuolisuus antaa työkalut myös pienen tilan ratkaisuihin. Liukuovelliset kaapit jättävät tilaa muille toiminnoille ja
käyttö on helppoa. Luovilla ratkaisuilla pienestä kylpyhuoneesta
tulee arjen keidas.

9

KALUSTEET TILASSA

Valaistusta suunniteltaessa ilmankosteus on myös huomioitava. Valaisimien kosteusluokitus määrittää niiden etäisyyden esimerkiksi suihkusta. Luokitus antaa
myös käyttöturvallisuutta. Valoa kylpyhuoneessa pitää olla. Ovathan tilat usein ikkunattomia. Oikealla valon värillä, valaistuksen tasolla ja valon suunnalla aamuiset
kasvot peilissä eivät ole kuvia kauhugallerioista. Valolla luodaan myös tunnelmaa.
Kylpyhuoneessa on paikka, jossa myös viihdytään ja halutaan viettää nautinnollista aikaa. Oikealla valaistuksella viimeistellään tilan viihtyvyyden taso.

Thames

Suomalainen kylpyhuone on usein muutakin kuin suihkutila. Kalusteiden materiaalivalinnoissa on otettu huomioon tilojen vaativat olosuhteet. Kriittisenä tekijänä
on normaalia huoneilmaa korkeampi kosteus. Kalusteet kestävät hetkellistä kosteutta, mutta eivät vettä. Materiaalivalintojen lisäksi oikea suunnittelu on avain
kalusteiden pitkäikäisyydelle.

MonaX

Ovimalli Thames mikrolaminaatti valkotammi 155, vedin RSL3, allas BX12, valot HVAL10WKR, hana Damixa Merkur 14747.00, ryhmän hinta n. 1460 €,
(hintaan ei sisälly allas, hana, valot ja peili)

Ovimalli MonaX
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mikrolaminaatti profiilivetimellä tumma puu 159AL, työtaso laminaatti harmaa graniitti GH, allas SOLO, valot VALOPEILI900, ryhmän hinta
n. 999 €, (hintaan ei sisälly allas, hana ja valot)
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JUURI SINULLE - YKSILÖLLISESTI

MINKÄLAINEN TASO VALITAAN?

Koti on henkilökohtainen paikka ja kaikki kodin esineet ja tilat peilaavat niitä tarpeita, toiveita ja unelmia, joita meillä on.
Hyvällä suunnittelulla aikaan saadaan juuri sinulle tehty ratkaisu. Luodaan puitteet sunnuntain rauhallisiin hetkiin tai toiminnallinen ympäristö arkiaamun hetkisiin tunnelmiin. Kaikki nämä ja vielä enemmän tarjoaa kylpyhuonemalliston kalusteet ja
ammattitaitoinen suunnittelu.

Taso näkyy aina ja vaikuttaa ryhmän ulkonäköön.Tasoja
voi olla useita ja ne voivat olla keskenään eri materiaalia.
Kylpyhuoneen tasoiksi löytyy erikuosisia laminaatteja,
kiviä, komposiittituotteita ja altaita, joissa taso jatkuu.
Materiaali- ja reunamuotovaihtoehdoilla saadaan pieniinkin kylpyhuoneisiin näyttävyyttä.

Marne

Ovimalli Marne maalattu peiliovi kerma 282, työtaso laminaatti antiikki tammi AT, vedin RUS1, allas BM6, valot VARHANO, hana Damixa Tradition 37040.00,
Isomman kokonaisuuden hinta n. 1720 € ja istuinryhmän hinta n. 660 € (hintoihin ei sisälly allas, hana, valot ja peili)
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TAIVELAMINAATTI OVET
valkoinen

harmaa

KALVO-OVET
tummanharmaa

valkoinen kiiltävä

297

harmaa kiiltävä

terrakotta kiiltävä

1500

tumma pähkinä matta

INDRE 322
HR4

INDRE 323
HR4

AARE 102
HR9

PONOI 103
HR9

MIKROLAMINAATTI OVET
pähkinä

valkotammi

JARAMA 104
HR9

353

150

DOURO 106
HR9

568

INDRE 321
HR3

710

920

353

710

150

TAMMI VAAKAVIILU OVET
harmaa puu

tumma puu

musta kiiltävä

luonnonväri

harmaa

150

tumma pähkinä
300

920

300

710

MIKROLAMINAATTI OVET PROFIILIVETIMELLÄ
pähkinä

valkotammi

harmaa puu

MOLDAU 306
HR11

MOLDAU 313
HR11

MOLDAU 315
HR11
300

MAALATTU SILEÄT OVET
tumma puu

musta kiiltävä

valkoinen

harmaa

vanilja

RYHMÄN SYVYYS 330 MM

297

472

TEREKX 155AL
HR7

THAMESX157AL
HR7

DRAVAX162AL
HR7

MAINX 159AL
HR7

TAGUSX160AL
HR9

TIBER 961*
HR3

TIBER 965*
HR5

363

TAGUS 160
HR7

576

MAIN 159
HR5

150

DRAVA 162
HR5

568

THAMES 157
HR5

150

TEREK 155
HR5

1600

100

0

150

OVIMALLIT JA MITOITUS

HR=hintaryhmä

600

RYHMÄN SYVYYS 400 MM

1200

TIBER 967 *
HR5
600

pellava

cappucino

minttu

terrakotta
353

tummanharmaa

706

kerma

RYHMIEN KOKONAISUUDEN
VALITSET SINÄ

353

MAALATUT SILEÄT OVET

1815

297

TIBER 96F *
HR5

MAALATTU VIISTEOVI

MAALATUT PEILIOVET

valkoinen

valkoinen

TIBER 96L *
HR5

400

ALUMIINIKEHYSOVI
valkoinen

opaalilasi

1600

150

valkoinen

TIBER 964*
HR5

363

TIBER 968*
HR5

576

TIBER 96G*
HR5

718

TIBER 962 *
HR5

600

NECKAR 991**
HR4
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MARNE 281***
HR5

ISEL 711 ****
HR7

MOSELLE 331 *****
HR8

DON 10OP
HR16

* TIBER ovimalli saatavana myös kiiltäväksi maalattuna HR13.
** NECKAR ovimalli saatavana myös harmaa, vanilja, kerma, tummanharmaa, pellava, cappucino, minttu ja terrakotta HR5.
*** MARNE ovimalli saatavana myös harmaa, vanilja, kerma, tummanharmaa, pellava, cappucino, minttu ja terrakotta HR6.
**** ISEL ovimalli saatavana myös harmaa, vanilja, kerma, tummanharmaa, pellava, cappucino, minttu ja terrakotta HR8.
***** MOSELLE ovimalli saatavana myös harmaa, vanilja, kerma, tummanharmaa, pellava, cappucino, minttu ja terrakotta HR9. Saatavana myös kiiltäväksi maalattuna HR15.
NECKAR, MARNE, ISEL JA MOSELLE OVIEN VÄRIKOODIT SAAT MYYJÄLTÄSI.

RYHMÄN SYVYYS 500 MM

180

0

472

Standardikalusteilla tuskin koskaan
saavutetaan täydellistä lopputulosta,
siksi kylpyhuoneen sisustus kannattaa
miettiä ammattisuunnittelijan kanssa,
jolloin yksilölliset ratkaisut ja kokonaisuudet muokataan tyyliin ja makuun
sopiviksi.
Ratkaisuissa voit sekoitella mitoituksen
ulottuvuuksia; syvyyksiä, korkeuksia ja
leveyksiä. Viereisissä kuvissa näet
vaihtoehtoja monipuolisesta mitoituksesta.
Tarkemmat mitat ja kiinnityskorkeudet
löytyvät kylpyhuoneen tuotekirjasta ja
kysymällä myymälästä. Palvelukokonaisuuden täydentää asennuspalvelu,
joka tekee suunnitelmista totta.
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Valmistaja; Novart Oy, PL 10, 15561, puhelin 0207 730 730
katso lähin jälleenmyyjä: www.alacartekeittiot.fi
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