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Redefining Surfaces.
Redefining Kitchens.

Kodit kehittyy, tiloista 
tehdään enemmän 
sosiaalisia ja viihtyisiä. 
 
Me olemme kehittäneet 
vastustuskykyisen ja 
kestävän materiaalin luoda 
tiloja rajoittamattomilla 
mahdollisuuksilla 

Lue lisää  Dekton 25 vuoden Dekton takuusta, 
löydä inspiraatio ja mahdollisuudet cosentino.com

Lattiaan Dekton Lunar
Ulkotilaan Dekton Kreta
Keittiösaareke Dekton Soke & Kreta Slim 4mm

COSENTINO HELSINKI
Varsikuja 4,  01740 Vantaa  /  customerservice.fi@cosentino.com /  seuraa meitä: F  T



W W W.T I M B E R W I S E . F I
Inspiroidu Instagramissa  
@timberwiseparquet

Lattiassa
 Lehtikuusi Kolmio Eben



PÄÄKIRJOITUS

Tyyli
eläköön!

Kontio Living -konsepti syntyi asiakkaidemme tarpeesta. Moni tuskaili, miten toteuttaa hir-
sitalon henkeen sopiva nykyaikainen sisustus. Päätimme kehittää tähän ratkaisun, sillä tun-
nemme hirsirakentamisen mahdollisuudet parhaiten ja olimme tehneet jo paljon nykyaikaisia 
hirsitalojen ja –huviloiden sisustuksia oman tiimin ja yhteistyökumppaneidemme voimin.

Olemme kehittäneet hirsirakennusten arkkitehtuuria viime vuosina suurin harppauk-
sin ja halusimme myös talojen ja huviloiden sisustuksen kehittyvän vastaavasti. Ympäri 
maailmaa kiertäessämme ja parhaita ideoita poimiessamme keskityimme arkkitehtuurin 
lisäksi myös sisustuksiin. Olemme muuntaneet parhaat ideat sopimaan yhteen hirsipin-
tojen ja Kontio-arkkitehtuurin kanssa.

Tässä lehdessä esittelemme uudistuneen keittiömalliston, jonka tuotteet on valikoitu 
tarkkaan harkiten hirsiarkkitehtuuri ja -sisustaminen mielessä. Valitsimme kalusteiden 
valmistajaksi Puustellin, joka on tunnettu kotimainen yritys. Painoarvoa sai myös Puus-
tellin arvot ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin puolesta, kuten meillä Kontiolla.

Tavoitteenamme on ollut luoda valikoima keskenään yhteen sopivia väri- ja mate-
riaalivaihtoehtoja, jotka ovat ajan hengessä, mutta eivät seuraa nopeasti vaihtuvia 
pintatrendejä. Valitsemistamme vaihtoehdoista on helppoa koostaa tyyliltään 
eheä kokonaisuus, jota pystyy maustamaan myös vuodenaikojen ja trendien 
mukaan. Hirsitalo kestää hyvin hoidettuna vuosikymmenestä toiseen, joten 
sisustuksen perustankin on hyvä olla ajaton.

Petri Hiltula
Design manager

Piia Räisänen
Kontio Living suunnittelu-
ja myyntipäällikkö
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Yksi keittiö,
monta toteutustapaa
Olemme suunnitelleet talo- ja huvilamalleihimme kalusteet valmiiksi. Valmiiden suunni-
telmien ja Kontio Living -värimaailmojen avulla pääset toteuttamaan unelmiesi keittiön 
yhdessä ammattitaitoisen kalustesuunnittelijan kanssa. Voit valita tulevan kotisi tai
huvilasi kalusteet uudistetusta Kontio Living by Puustellin kotimaisesta mallistosta.

Ovimalli: Variant, valkoinen
Tasot: Laminaatti, Metal Rock Light Grey
Runko ja näkyvät osat valkoista kalustelevyä.
Kuvan keittiössä lisävarusteena laminaatti välitilassa.

Variant tason keittiö, jolla kaikkiin
malleihin on suunniteltu keittiöt.
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Ovimalli: Variant, dust grey ja Sydney, sparrow
Tasot: Dekton Kira ja teräs.
Integroidut kodinkoneet.
Runko valkoinen ja näkyvät osat maalattua mdf-levyä
sävytettynä oven kanssa samaan sävyyn.

Premium tason keittiö, jota on muokattu
alkuperäisen suunnitelman pohjalta.

Valmiissa keittiösuunnitelmissa on otettu huomioon kaikki tar-
vittavat toiminnot ja käytännöllisyys. Valmiiden suunnitelmien 
pohjalta on helppoa personoida kokonaisuus omaan tyyliin joko 
vaihtamalla yksityiskohtia tai päivittämällä suunnitelma yhdessä 
kalustesuunnittelijan kanssa.

Keittiön varustelutaso kannattaa valita käyttötarpeiden ja omien 
mieltymysten pohjalta. Jo muutamilla perusasioilla saa kokonai-

silmeestä hyvinkin erilaisen. Ehkä haluat Variant tason keittiön, 
tai sittenkin hieman viimeistellymmän Premium tason. Haluatko 
panostaa vai rajaatko tietyn kalustebudjetin? Esittelemme tässä 
My House 125E -mallin keittiön sekä lähtötason Variant tyylillä että 
muokatun Premium tyylillä.

Huonekohtaiset kalusteselitteet löydät sivulta 26.
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Ovet: Premium Valmistusmateriaali MDF mahdollis-
taa ovissa kauniit kolmiulotteiset ku-
viot sekä laajan kirjon erilaisia sävyjä.

Pelkistetty malli, joka 

muuntuu värin ja vetimen 

mukaan tyyliin kuin tyyliin. 

Ovi on 16 mm paksu ja sii-

nä on hieman pyöristetyt 

reunat.

Kevyesti perinteitä henki-

vässä mallissa on nykypäi-

vän ote. Bravurasta syntyy 

näyttävä keittiökokonai-

suus.

Hillitty kuviointi tekee Ef-

fectistä monenlaiseen si-

sustukseen sopivan. Antaa 

kevyesti viitteitä klassisem-

masta tyylistä.

Australian rennosta ja mo-

dernista tyylistä inspiraati-

on saanut malli, jossa ko-

rostuu kolmiulotteisuus. 

Sopii erinomaisesti myös 

käytettäväksi saarekkeen 

taustalevynä tai seinällä 

tehosteena.

TMU10
EFFECT

TMU73
SYDNEY

TM10
PREESENS

PM16
BRAVURA
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Premium ovien runsas värivalikoima sisältää harkitut sävyt, 
jotka sopivat yhteen kaikkien Kontio Living -valikoiman tuot-
teiden kanssa. Yhdistele keittiö ja muut kiintokalusteet helposti 
muuhun sisustukseen!

Harmaa
n2

Sparrow 
n45

Ocean
n49

Arctic White
n55

Dust Grey
n57

Rosemary 
n60

Cashmere
n53

Graphite Grey
n58

Musta
n41

Premium- 
ovien värit

Tässä lehdessä esitetyt värit ovat suuntaa antavia. Katso värimallit Kontio-myymälöissä. 
Painetut tai näytöllä esitetyt värit voivat poiketa todellisesta eri esitystekniikan vuoksi.
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Variant-oviperheen levymateriaalina on
MDF. Oven värin määrittää melamiinikal-
vo, joka kiinnitetään levyn päälle. Viimeis-
telynä on UV-lakkaus. Sormenjälkiä hylki-
vä pinta tuo arkeen luksusta.

Ovet on helppo pitää puhtaa-

na, sillä niissä on sormenjälkiä 

hylkivä Antifingerprint-omi-

naisuus.

Ovet: Variant
Vakiona keittiösuunnitelmissa.

TML87
LightGrey Matt

TML87
DustGrey Matt

TML87
Cashmere Matt

TML87
Black Matt

TML87
White Matt

TML87
GraphiteGrey Matt

Merkintä kertoo että tämä 

tuote kuuluu parhaaseen si-

säilmaluokkaan M1. Tuote ei

aiheuta sisäilmaongelmia.
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Ovet: Story
Vakiona makuuhuoneissa.

TME16P
Grey

TME16P
Anthracite Grey

TME16P
4A/Kashmir

TME16P
Winter White

TME16P
8C/Rst

Monikäyttöisten melamiiniovien pinta 
on LPL-laminaattia eli matalapaine-
laminaattia, joka on yleisesti käytet-
ty kalusteovien sekä kalusterunkojen  
pinnoite. Pinnan alla on vähäpääs-
töistä kalustelevyä.

Sävyt saatavissa myös kalusteiden 
runkohin!

Tässä lehdessä esitetyt värit ovat suuntaa antavia. Katso värimallit Kontio-myymälöissä. 
Painetut tai näytöllä esitetyt värit voivat poiketa todellisesta eri esitystekniikan vuoksi.
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Vetimet Vetimillä luodaan keittiön ilmeen loppusilaus. Poimimme
tähän valikoiman pelkistetyn tyylikkäitä vaihtoehtoja.
Hienostuneet kromi ja metallin sävyt eri kiiltoasteilla sekä
maalatut valkoinen ja musta sopivat yhteen ovien värien
ja muun Kontio Living -värimaailman kanssa.

Metalli / Rosteri
LIGO

Metalli / Kromi
LIGO

Metalli / Valkoinen
LIGO

Metalli / Messinki
LIGO

Metalli / Musta
LIGO

Metalli / Rosteri
EDGE

Metalli / Valkoinen
EDGE

Metalli / Harjattu antrasiitti 
EDGE

Alumiini / Rosteri
LUNGO

Alumiini / Valkoinen
LUNGO

Alumiini / Musta
LUNGO

Metalli / Cashmere
EDGE

Metalli / Harjattu messinki
EDGE

Metalli / Antrasiitti
EDGE

Metalli / Harjattu musta
EDGE

Samakki / Rosteri
MILO

Samakki / Valkoinen
MILO

Samakki / Musta
MILO

Metalli / Rosteri
SWING
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Chromix WhiteValkoinen

Metal Rock Light Grey

Pietra Grigia Black

Chromix Bronze

Pietra Grigia Anthracite

Chromix Silver

Metal Rock Anthracite

Kontio Living tasojen kuosit ja materiaalit sopivat kauniisti hirren ja maalattujen kalusteovien 
kanssa yhteen. Valitse käyttötarkoitukseesi sopiva ja visuaalisesti miellyttävä materiaali tyylisi
mukaan. Kaikki tasot sointuvat kaikkien ovi värivaihtoehtojen kanssa kauniisti yhteen.

Tasot: Laminaatti
Vakiona keittiösuunnitelmissa.

Saatavissa
lisävarusteena
laminaattitason
sävyinen välitila.
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Dekton Helen

Dekton Laurent

Puutaso amerikanpähkinä
puuvalmis/öljytty/lakattu

Dekton Enzo

Dekton Kira

Massiivupuutaso tammi
puuvalmis/öljytty/lakattu

Tasot: Keraaminen
Huoleton ja helppohoitoinen Dekton
on luksusta parhaimmillaan.

Lisävarusteena saatavilla 
Dekton- tai puutasot

Kontio Living -värimaa-
ilmoihin sävytettynä.

Tasot: Puu Kova puu on kaunis valinta kun 
haluat puiset tasot.

Tässä lehdessä esitetyt värit ovat suuntaa antavia. Katso värimallit Kontio-myymälöissä. 
Painetut tai näytöllä esitetyt värit voivat poiketa todellisesta eri esitystekniikan vuoksi.
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Altaat

Myös allas valitaan keittiön tyy-
lin ja koon mukaan. Eri väri- ja 
materiaalivaihtoehtojen ansiosta 
sopiva malli löytyy helposti.

SIRIUS SID 610_45

MARIS MRX 210-50

SIRIUS SID 610

MARIS MRX 210-40 BELL BCX 610_45
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Makuuhuoneiden ja aulatilojen 
säilytyskalusteet voidaan myös 
toteuttaa Kontio Living -kalusteilla, 
jolloin koko kodin kalusteiden tyyli 
jatkuu yhtenäisenä. Kaikki samat 
värit, ovimallit ja vetimet on käy-
tössä myös erilaisiin kaappeihin.
myös erilaisiin kaappeihin.

Liukuovellinen kaappi on 
täydellinen valinta erityisesti 
eteiseen. Sivuille liukuvat ovet 
jättävät eteisen vapaaksi ja 
peilit tuovat lisää tilantuntua.

Komerot

Liukuovikaapistot

Usein keittiön teema jatkuu muidenkin tilojen kiintokalus-

teissa, mutta väri tai ovimalli vaihtuu hieman kevyempään 

vaihtoehtoon. Tällöin huoneiden muut kalusteet ja sisus-

tus pääsevät päärooliin.

Ovien kehykset on saatavilla valkoisena, mustana ja alumiinisena.Ovien kehykset on saatavilla valkoisena, mustana ja alumiinisena.
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Tyylikkäässä perusmallissa on

selkeälinjainen valkoinen allastaso

ja valaistu peilikaappi tai valopeili.

Allaskaapin oven sävy ja vedin

valittavissa.

Joustavan toimintatapamme

ansiosta myös persoonallisemmat

WC- ja kylpyhuonekalusteet

onnistuvat – tyyli elää!

Joustavan toimintatapamme

ansiosta myös persoonallisemmat

WC- ja kylpyhuonekalusteet

onnistuvat – tyyli elää!

Kylpyhuoneiden ja vessojen kalusteet 
voidaan toteuttaa joko vakiokokoonpa-
noilla tai suunnitella yksilöllisesti jokai-
seen tilaan erikseen.

Kylpyhuoneet

Kalustesuunnittelijan 

kautta on saatavissa lisää 

vaihtoehtoja, kuten täs-

sä WC:ssä asiakkaan toi-

veesta valitt Dekton Rem 

allastaso.
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Pyykinpesusta ja kodin-
hoidosta voi tehdä muka-
vaa. Kutsuvan näköinen ja 
toimiva kodinhoitohuone 
helpottaa arjen pyörittä-
mistä kummasti!

Kodinhoitohuone
Jokaiseen taloon on suunniteltu kodinhoitohuoneen kalusteet,

joissa on huomioitu käytännöllisyys ja toimivuus, kuten tässä

My House 107C-mallin kalustesuunnitelmassa.

Tässä personoidussa kodinhoitohuo-

neessa yläkaapit nostettiin tavallista 

ylemmäksi ilmavuuden luomiseksi. 

Tasoksi valittiittiin näyttävä teräs.

Kun kaikelle on oma paikka, tavarat menevät 

myös helpommin omille paikoilleen ja näin 

kodista tulee siistimmän näköinen. Kun pe-

rusarjen asioille on suunniteltu omat paikat,

arki on paljon huolettomampaa.
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Kodinkoneet
Kodinkoneissa tuntuu olevan loputtomasti erilaisia vaihto-
ehtoja, ominaisuuksia ja hintaluokkia. Koska oikean löytä-
minen tästä kalusteviidakosta voi olla vaikeaa, poimimme 
valintasi helpottamiseksi AEG:n ja Electroluxin valikoimas-
ta hinta-laatusuhteeltaan parhaat vaihtoehdot erilaisiin 
käyttötarkoituksiin ja tyyleihin.

Keittiökalusteet ja kodinkoneet muodostavat kokonaisuuden, joka 

kuuluu alusta alkaen samalle suunnittelupöydälle. Näin varmiste-

taan, että kalusteet ja koneet toimivat saumattomasti yhteen ja 

laitteet tulee myös teknisesti oikein sijoitetuksi. Sijoittelulla on mer-

kitystä ergonomian lisäksi kodinkoneiden energiankulutukseen ja 

toimivuuteen. Esimerkiksi ilmankiertoa varten tarvittavat ilmankier-

toaukot tehdään kalusteisiin tehtaalla valmiiksi ja niihin integroidaan 

ekologisesta biokomposiitista valmistettu ilmanvaihtosäleiköt.

“  Keittiöstä saa yksinkertaisen 
linjakkaan piilottamalla kodin-
koneet kalusteovien taakse.”

Jääkaappi
ja pakastin

Astianpesukone
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A E G - K O D I N K O N E PA K E T T I
AEG-malliston kodinkoneissa on pientä lisäluksusta arkeen. Tekniikkaa ja toimintoja löytyy enemmän 

kuin perusmalliston kodinkoneista. Uuneista löytyy pyrolyysipuhdistusohjelma eli uuni puhdistaa itsensä 

polttamalla lian pois. Induktiotasosta löytyy muunneltavia keittoalueita ja liukutehonsäätö. Kylmälaitteis-

ta löytyy hyllyjärjestelmä, jonka avulla saa helposti ja monipuolisesti muokattua mieleistä säilytystilaa. 

Pakastimista löytyy nofrost-toiminto. Astianpesukone on integroitava malli ja myös kylmälaitteet on 

mahdollista integroida.

M Ö K K I PA K E T T I
Soveltuu hyvin mökkeihin, pieniin huviloihin ja vaikkapa Glass House 

-malliston saunarakennuksiin. 

KOOSTIMME MYÖS MUITA ERILAISIA PAKETTEJA KUTEN: Mökkipaketti, Pyykinhuolto, Minikeittiö mökille

E L E C T R O LU X- K O D I N K O N E PA K E T T I
Electrolux-paketin kodinkoneet ovat helppokäyttöisi ja toiminnoiltaan monipuolisia. Värivaihtoehtoina 

löytyy sekä valkoista että rosteria. Uunit on kalusteisiin sijoitettavia. Ne voi sijoittaa joko kodinkonepa-

ketissa tulevan induktiolieden alle tai lähes mihin tahansa kaappiin. Astianpesukoneen itsestään avautu-

van luukun ansiosta astiat kuivuvat nopeammin. Pikapesua varten löytyy puolen tunnin teho-ohjelma. 

Kylmälaitteissa on valittavina sekä korkea jääkaappi-pakastin että erillinen jääkaappi ja pakastin.
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H U O N E K O H TA I S E T K A LU S T E S E L I T T E E T |  K I I N TO K A LU S T E E T

Keittiö

• Ovimallit Variant tai Premium -mallisto

• Pöytä- ja seinäkaapit, korkeus 715 mm

• 1 ruokailuvälinelaatikosto PLEK5

• 1 kattila/astialaatikosto PLEK4

• Allaskaappi vetolaatikolla ja jäteastialla (2kpl) PAJNL

• Kalusteet muutoin hyllykaappeja

• Vaimennetut saranat ja legrabox laatikostot

• Laminaattitasot 30 mm

• Kontio Living -esitteen vedinmallisto

• Valkoiset rungot ja levyosat

• Allas Franke Maris / Sirius Sid

WC

• Ovimallit Variant-mallisto

• Allaskaappi vetolaatikolla

• Josephine tasoallas

• WC1 - Valopeilikaappi pistorasialla

• WC2 - Valopeili, led-valot, pistorasia, huurteenpoisto

• Kontio Living -esitteen vedinmallisto

• Valkoiset rungot ja levyosat

Komerot

• Ovimalli Story winter white

• Hylly- ja tankokomerot korkeus 2085 mm

• Vedinmalli Milo

• Valkoiset rungot ja levyosat

• Vaimennetut saranat

Kodinhoitohuone

• Ovimallit Story-mallisto

• Pöytä- ja seinäkaapit, korkeus 715 mm

• Siivouskomero mekanismilla

• Pyykkikorit komerossa tai pöytäkappissa

• Laminaattitasot 30 mm

• Vedinmalli Milo

• Putkijalat

• Valkoiset rungot ja levyosat

• Allas Franke Bell

Liukuovikaapisto

• Ovissa kirkas peili ja valkoiset/alumiini kehykset

• Kaapiston korkeus 2212 mm

• Hylly- ja tanko-osiot, taustalevyillä

• Alapohja ja sokkeli

• Valkoiset rungot ja levyosat

Vaatehuone (lisähintaan tilattaessa)

• Puustelli Cross hyllyjärjestelmä

• Hylly- ja tanko-osat erillisen tilauksen mukaisesti

kontio.fi/living
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Kalusteet myös
huviloihin
Tyylikäs ja toimiva keittiö ja kiintokalusteet
ovat tärkeä osa myös vapaa-ajanviettoa!
Kaikki tässä lehdessä esitellyt tuotteet on saatavilla myös huviloihin. 

Olemme kehittäneet kätevät valmiit peruskeittiöt, jollaisen voi ostaa 

sellaisenaan tai käyttää pohjana oman vapaa-ajan keittiön suunnittelussa. 

Kontio-myyjiltä löydät vaihtoehdot joilla pääset alkuun.



Niemekkeessä tason dekton-materiaali jatkuu näyttävästi kahdella sivulla.
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Cashmeren sävyjä
Villa Myötätuulessa
Naantalin asuntomessuille valmistuneen Villa Myötätuulen 
kiintokalusteet valittiin uudistuneesta Kontio Living mallistosta. 
Mallisto jatkaa omalla, aidolla kansainvälisellä tyylillä unohta-
matta Kontion arkkitehtuuria ja muuta värimaailmaa. Keittiön 
ja kaikkien kiintokalusteiden väriksi on valittu cashmeren peh-
meä sävy, mikä sopii hienosti yhteen hirsipintojen kanssa.
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Koko kodin kiintokalusteiden väriksi valit-

tiin pehmeä, mattamainen cashmeren sä-

vy Kontio Living by Puustelli mallistosta.  

Keittiön, kodinhoitohuoneen sekä wc:n ja 

kylpyhuoneiden tasomateriaaliksi valittiin 

puolestaan kestävä ja helppohoitoinen Co-

sentinon Dekton sävyssä Helena ja Rem. 

Kiintokalusteista pyrittiin saamaan rauhal-

lisen eleettömät linjakkailla lippavetimillä ja 

vetimettömillä kaapistoilla.

Keittiön suunnittelun lähtökohtana oli eh-

dottomasti iso niemeke, korkea kaappiseinä 

sekä näkymä keittiöstä kauniiseen peltomai-

semaan. Keittiössä huonetilan korkeus on 

hyödynnetty kattoon asti ulottuvilla kaapeil-

la. Saarekkeesta löytyy myös reilusti säilytys-

tilaa sekä syvennyksestä paikka baarijakka-

roille. Ison niemekkeen ympärille mahtuu 

isompikin porukka kokkamaan ja nauttimaan 

kokkailun tuloksista.

Kodinkoneet ovat integroituja, mikä luo 

yhteiseen keittiö-ruokailu-olohuone tilaan 

rauhallisuutta. Niemekkeeseen sijoitettiin 

liesitasotuuletin Savo Bora, jolloin ei tarvita 

lieden päälle erillistä liesituuletinta. Ratkaisu 

mahdollistaa esteettömän näkymän ruokai-

lutilan ja olohuoneen läpi maisemaan.

Yhtenäinen tasotila pyrittiin maksimoimaan 

sijoittamalla liesi saarekkeen päätyyn, mikä 

mahdollistaa lieden käyttämisen kahdelta 

puolen. 

Myös keittiön ja kodinhoitohuoneen tasot 

ovat normaalia syvempiä. Tämä mahdol-

listaa reilun työskentelytilan, vaikka tasolla 

säilytettäisiin jotakin. Syvyydeltään hieman 

pienemmän aamiaiskaapin taakse kätkeytyy 

talotekniikkaa. Kaappiin mahtuu mukavasti 

pienkodinkoneet, jotka saa ovien taakse pii-

loon ja tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Myös niemekkeen päädyt toteutettiin Dektonista. 
Kuosiksi valittiin unenomaisen kaunis Helen.

Niemeke on asiakkaiden toiveiden mukaisesti 120 cm syvä.



Keittiö toteutettiin tupla I -keittiönä, mikä mahdollistaa 
suuren taulumaisen ikkunan kauniiseen maisemaan.
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WC:n ja kylpyhuoneiden tasoaltaat on valmistettu Dek-

tonista, joka on luksusmainen ja käytännöllinen mate-

riaali kosteissa tiloissa. Sävyiksi valittiin Rem ja Helena. 

Kylpyhuonekalusteet löytyivät Kontio Living -mallistos-

ta. Myös näissä tiloissa ovien sävyksi valikoitui cashmere. 

Mustaa on tuotu pieninä yksityiskohtina kaikkiin tiloihin 

esimerkiksi hanoissa, vetimissä sekä peileissä.

Kodinhoitohuoneessa kaapinovien takaa löytyy kuivaa-

vat pyykinpesukoneet, joita on kaksi kappaletta arjen 

helpottamiseksi. Myös kodinhoitohuoneessa on nor-

maalia syvempi taso, mikä antaa käytännöllistä lisätilaa 

pyykinkäsittelylle. Yläkaappeihin panostettiin. Ne ovat 

korkeat ja tavallista syvemmät, jotta pyyhkeet ja liina-

vaatteet mahtuvat yläkaappeihin.
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Eteisessä jatkuu keittiöstä tuttu kattoon ylettyvä kaap-

pilinja. Kaapisto toteutettiin liukuovilla. Kaikki säilytystila 

on otettu maksimaallisesti käyttöön korkeussuunnassa. 

Muualta kodista pienissä yksityiskohdissa toistuva musta 

väri löytyy myös peiliovien kehyksistä. 

Makuuhuoneiden kalustus toteutettiin korkeilla kaa-

peilla, joiden sisäosat muokattiin asukkaiden toiveiden 

mukaisesti. Ovenväriset sivulevyt ja sokkeli sekä nup-

pivetimet viimeistelevät kalusteen huonekalumaiseksi.
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Hill House 124 esitettynä pehmeä valkoinen -värimaailmalla

Glass House 150 -talo esiteltynä eri värimaailmoin. Nämä on sovellettavissa kaikkiin malleihin!

“ Sama tila toteutettuna eri väri-
maailmalla voi olla visuaalisesti ja 
tunnelmaltaan hyvin eri näköinen.”
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Hill House 124 esitettynä tumma + puu -värimaailmalla

Huippuammattilaistemme 
valitsemista materiaaleista ja 
sävyistä syntyy helposti kau-
nis kokonaisuus. Vielä helpom-
paa on valita valmiista väriko-
konaisuuksista omaan tyyliisi 
sopiva vaihtoehto, jota noudat-
taa täysin tai osittain.

Kontio Living -värimaailma sisältää:

- hirsiseinien värit

- väliseinien, katon ja lattian

 materiaalit ja värit

- ikkunoiden ja ovien värit

- keittiö- ja kiintokalusteiden värit

 ja materiaalit sekä yksityiskohdat

Lisäksi tarjolla on takkavaihtoehtoja ja laaja 

valikoima kodinkoneita. Voit poimia ideoita 

kuvistamme myös huonekaluihin ja muuhun 

sisustukseen!

on tapamme esitellä Kontio talojen
ja huviloiden sisustusmahdollisuuksia!

VÄRIMAAILMAT
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Ovet ja
ikkunat
Ovi- ja ikkunavalikoimamme on suunniteltu osaksi Kontio Living -maailmaa. Väli- 

ja ulko-ovista löydät vaihtoehdot sekä hieman perinteisempään että moderniin 

tyyliin. Niiden värivaihtoehdot on kehitetty mukailemaan muiden tuotteidemme 

värivaihtoehtoja ja täysin samat värivaihtoehdot löytyvät myös ikkunoista, joten 

saat helposti yhtenäisen kokonaisilmeen.

Future-tyylin ovet ovat mahdollisimman pelkistettyjä 

ilman mitään ylimääräisiä koristeluita. Tällöin hirsi ja 

muut luonnonmateriaalit pääsevät päärooliin.

Classic-tyylin ulko-ovissa on hienovarainen ovilehteä 

kiertävä koristeura. Lasioviin on valittavina useita erilai-

sia ristikoita. Väliovi on saman henkinen ja yksipeilinen. 

Yhtenäisyyttä tuo myös samanlaiset mittasuhteet.

FUTURE CLASSIC

Pääovi Pääovi

Terassin ovi, voidaan
käyttää myös pääovena

Varaston ovi

Väliovi

Terassin ovi

Varaston ovi

Väliovi

“  Ulko-oven sisä- ja ulko-
puoli voivat olla eriväriset. 
Näin ovet saa sopimaan sekä 
rakennuksen ulko-, että sisä-
puolen väreihin kätevästi.”
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Ikkunat voivat olla sisäpuolelta kuultosävytetyt. Huviloihin on lisäksi 

saatavilla puiset ulko-ovet, joihin nämä sävyt ovat myös saatavilla.

KUULTAVAT VÄRIVAIHTOEHDOT PUISIIN
ULKO-OVIIN JA IKKUNOIDEN PUUOSIIN

SUOJAKÄSITTELY MÄNTY SINIHARMAA KUULTOMUSTATEAK PÄHKINÄ

VÄRIVAIHTOEHDOT ULKO-OVIIN, IKKUNOIHIN JA VÄLIOVIIN.

RUSKEAVAALEANHARMAAVALKOINEN TUMMANHARMAA MUSTA

Tummanharmaat ikkunat ja ovet 
toimivat kauniisti ruskeiden ja 
harmaiden sävyjen kanssa.

“  Ikkunoiden värillä 
on suuri vaikutus talon 
ulkonäköön.”
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Teknoksen ja Kontion väriasiantuntijoiden kanssa
yhdessä kehittämästä puupintojen värivalikoimasta
löytyy ajattomat sävyt, jotka on sovitettu Kontion
arkkitehtuuriin sekä keittiöiden ja muiden pinta-
materiaalien valikoimaan.

Puupintojen sävyt

Uudistettu puusävyjen valikoima sisältää edelleen 

suositut ruskean ja harmaan sävyt. Uutena mukaan 

poimittiin paljon kysytyt valkoisen kuultosävyt eri 

asteissa, sekä murretut kuullotesävyt, joilla hirren 

saa sävytettyä kevyesti.

Ikkunoiden ja ulko-ovien värivaihtoehtoja mu-

kaillen valikoimasta löytyy peittävät värit, joita voi 

käyttää talon muissa yksityiskohdissa yhtenäisen 

sävymaailman luomiseksi. 

Värimallit on nähtävissä Kontio-
myymälöissä ja sävyt ovat saatavilla
ainoastaan Kontion asiakkaille.

Hirsi- ja mäntypintojen käsittelyaineeksi sisätiloissa 

suosittelemme Teknos Helo Solana Waxia. Kontion 

ja Teknoksen yhteistyössä kehittämä käsittelyaine 

sisältää puun kellastumisen suojan. Käsitelty pinta 

on kauniin himmeä ja luonnollisen näköinen.

Ulkopuolen puupintoihin Teknoksen valikoimasta 

löytyy puolestaan Woodex-tuotesarja.
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Takka on kodin katseenkiinnittäjä ja myös sovitet-
tavissa sisustukseen. Kontio Living -valikoiman
takkoihin on valittavissa mallista riippuen
erilaisia pintasävyjä ja -materiaaleja.

Huviloihin ja mökkieihin on saatavilla neljä eri kokoista minikeittiötä, jotka olemme suun-
nitellet mahdollisimman kompakteiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi. Jopa huonekalumaiset
keittiöt on muunneltavissa värien ja yksityiskohtien osalta. Kysy Kontio-myyjältäsi lisää!

Takat

Minikeittiöt

Tulipesän korkeus kannattaa myös miettiä takan sijainnin mukaan.

Osassa malleja tuli- pesä on nostettu hieman ylemmäksi, jolloin se

näkyy hyvin myös vaikkapa ruokapöydän tai sohvan takaa laajemmalle.



3 syytä valita
Kontio Living

KontioLogHouses@kontiofiKontiotuoteOywww.kontio.fi

Tutustu Suomen laajimpaan
talo- ja huvilamallistoon.

Viimeisimmät kontio-
kuulumiset ja

taloesittelyjen tiedot.

Rakennusten esittelyvideoita 
– tutustu kontioarkkitehtuu-

riin videoiden kautta.

Inspiraatiota

kontio.fi/living

Yhtenäinen tyyli
Kontiosi kalusteet ja pintojen värit on suunniteltu yh-
dessä kokeneiden suunnittelijoiden kanssa. Kaikki värit 
ja materiaalit on mietitty keskenään yhteensopiviksi.

Helppoa
Halutessasi sinulle jää vain helpoin ja mukavin tehtävä: 
kerrot meille toiveesi, niin autamme saavuttamaan juuri 
sinun tyyliisi sopivan kokonaisuuden.

Kotimaista
Kontio Living keittiöt valmistetaan Suomessa
laadukkaista materiaaleista.

Kansainvälistä luksusta Kontion tyyliin
VÄRIMAAILMAT |  VÄRIT |  KEITTIÖT |  HUONEKALUT |  PINTAMATERIAALIT


