Koti sinun tyylisi mukaisesti.
RAKENTEELLISET RATKAISUT

PINTAMATERIAALIT

LISÄVARUSTEET

Me rakennamme Sinun kotiasi – Sinä valitset.
Me Kenoralla haluamme, että rakentamissamme kodeissa on viihtyisä asua ja asukkaan
toiveet voidaan ottaa mahdollisiman hyvin huomioon jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Rakennamme koteja, joissa asukkaiden persoonallisuus saa näkyä. Ennakkovaraajana voit vaikuttaa oleellisesti kotiisi liittyviin ratkaisuihin. Kunhan muutostoiveet tuodaan riittävän ajoissa esille, on mahdollista vaikuttaa muun muassa sähkö- ja
lvi-suunnitelmiin, pintamateriaaleihin, kiintokalusteisiin, sisäoviin, terasseihin ja jopa
asuntojen pohjaratkaisuihin.
Lisäksi tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia lisävarusteita, joiden asennuspaikat
ja asennuksen vaatimat järjestelyt voidaan ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Tarjoamme esimerkiksi Genelecin laadukkaan äänentoistojärjestelmän asennettuna niin,
että kaikki johdot saadaan piilotettua. Mahdollista on suunnitella myös ulkoporealtaan
paikka terassille, joilloin se on valmiiksi asennettuna muuttohetkellä. Myös erilaiset tulisijaratkaisut ovat mahdollisia yhteistyökumppanimme kautta kilpailukykyiseen hintaa,
kun valinta tehdään jo asunnon suunnitteluvaiheessa.

”Omannäköisessä
kodissa on oma
tunnelmansa –
se luodaan toteuttamalla
asujiensa toiveet,
panostamalla laadukkaisiin
materiaaleihin ja
suunnittelemalla ratkaisut
aikaa ja arkea kestäviksi.”

Tässä esitteessä on kerrottu tarkemmin huolellisesti valitsemistamme yhteistyökumppaneista ja heidän tuotteistaan. Kaikki lisävarusteet ovat saatavilla Kenoran rakentamiin koteihin.

Miten Sinun tyylisesi
koti rakentuu?
Kohteen ennakkomarkkinointimateriaaliin tutustuminen ja yhteydenotto
kohteen myyjään ja halutessasi rakennuttajaan.
Halutessasi henkilökohtainen tapaaminen rakennuttajan edustajan
kanssa lisätietojen saamiseksi.
Mieluisan asunnon varaaminen ja varausmaksun suorittaminen.
Asuntojen rakenteellisten ratkaisujen suunnittelu yhdessä rakentajan kanssa
sisältäen mm. sähkö- ja lvi-suunnitelmat sekä mahdolliset muutokset
asunnon pohjapiirustukseen.
Materiaalivalinnat kuten keittiön ja kiintokalusteiden valinta sekä
pintamateriaalit ja lisävarusteiden valinta.
Aikataulu tarkentuu aina kohteen mukaisesti riippuen kaupantekoajankohdasta.

Tulisijat

Saunapaketti

Äänentoistojärjestelmä

Kenoran rakentamiin kohteisiin on mahdollista saada niin sanottu takkavaraus, mikä tarkoittaa sitä, että rakenteet
mahdollistavat takan jälkiasennuksen.
Halutessasi voit tilata takan niin, että
se asennetaan jo rakennusvaiheessa.

Harvian saunatuotteilla voit suunnitella
itsellesi mieluisan saunan sisustuksen
ja valita saunaasi sinulle sopivan kiukaan
saunomistottumustesi mukaisesti. Harvia
tarjoaa kiukaiden ohella mm. saunahuoneet, infrapuna- ja höyrysaunat, spa-moduulit, digitaaliset ohjauskeskukset ja
saunatarvikkeet. Harvian valikoimiin kuuluvat myös saunan sisustusratkaisut lauteista kaiuttimiin ja valaistusratkaisuihin.

Halutessasi saat kotiisi laadukkaan kotimaisen Genelecin äänentoistojärjestelmän. Sen edellyttämät asennukset
voidaan huomioida jo asunnon rakennusvaiheessa, joten myöhemmin ei tarvitse
asentaa näkyviä johtoja äänentoistoa varten. Samalla voidaan ottaa huomioon esimerkiksi videotykin vaatimat kytkennät
valmiiksi kotiteatteria varten.

Tiileri on kotimainen tulisijojen
valmistaja, jolta löytyy kattava valikoma varaavia takkoja, kevyitä
tulisijoja sekä niihin erilaisia hormivaihtoehtoja.

Harvia on maailman johtava sauna- ja
spa-alan toimija. Siitä on sukupolvien
saatossa kasvanut kansainvälisesti
tunnettu brändi, jonka teknologisesti
edistyksellisiä tuotteita viedään jo yli 80
maahan.

Genelec Oy on suomalainen vuonna 1978
perustettu äänentoistolaitteita valmistava perheyritys. Se valmistaa laadukkaita äänentoistojärjestelmiä ammattistudioihin sekä yksityiskoteihin.

www.tiileri.fi

www.harvia.fi

www.genelec.fi

Ulkoporealtaat
Tarjoamme valittavaksi laajan valikoiman
laadukkaita Novitekin ulkoporealtaita
valmiiksi asennettuna. Poreallas on aina
valmis eikä sen käyttö vaadi etukäteisvalmisteluja. Poreallas on helppo sijoittaa
asunnon terassille.

Kaikki Novitek-ulkoporealtaat suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa pohjoisen vaihteleviin olosuhteisiin. Tarjolla on
useita hyviä vaihtoehtoja ympärivuotiseen käyttöön. Altaiden huollon tarve on
vähäinen ja helppo tehdä.
www.novitek.fi

Markiisit

Kotiteatteri

Murtohälytysjärjeltelmä

Pislalta voit hankkia laadukkaan markiisin
takaterassille antamaan lisäsuojaa säältä. Markiiseissa on laaja valikoima ja niihin
on saatavana myös erilaisia lisävarusteita
tarpeidesi mukaan. Markiisi on mahdollista toteuttaa mittatilaustyönä haluamallasi kankaalla ja väreillä.

Kohteisiimme on hankittavissa valmiiksiasennettuna mm. videotykki ja valkokangas, jolloin saat luotua loistavat elokuvien
katselumahdollisuudet omaan olohuoneeseesi. Etukäteen hankittuna kotiteatteri
voidaan asentaa johdottomasti eli videotykin ja valkokankaan vaatimat sähköt
voidaan upottaa katto- ja seinärakenteisiin.

Turvallisuus tuo asumiseen lisäviihtyvyyttä. Murtohälytysjärjestelmä on mahdollista hankkia valmiiksi asennettuna. Sovimme erikseen asiakkaan kanssa mistä
järjestelmä hankitaan.

Pisla Oy on luotettava kotimainen
yritys, jolla on kokemus rautakaupan alalta jo yli neljänkymmenen
vuoden ajalta.

Hifi Studiolla on kattava valikoima
erilaisia laitteita kodin viihdejärjestelmän rakentamiseksi.

www.pisla.fi

www.hifistudio.fi

Laadukkailla
pintamateriaaleilla
viimeistelet kotisi
ilmeen.
Kaikkiin kohteisiin on valittavissa
erilaisia lattiamateriaaleja, laattoja
ja muita pintamateriaaleja. Kattavasta valikoimasta löytyy jokaiseen
tyyliin sopiva ratkaisu. Tarvittaessa
pintamateriaalivalinnoissa
sinua
auttavat yhteistyökumppaniemme
sisustusmyyjät.

Lisätietoja:
www.kenora.fi
asiakaspalvelu@kenora.fi

