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"Reilun kokoinen kaksio! Tilavalle oleskelualueelle tulvii kahdesta suunnasta valoa isoista ikkunoista. 
Mahtuu myös isommat ruokailuryhmät! Makuuhuoneessa reippaan kokoinen vaatesäilytystila, liukuovilla 
varustettuna. Tähän tilaan saadaan erilaisilla järjestelmillä halutun mukainen varustelu; väljää, tyylikästä 
minimaalisuutta upeilla valaistuksilla tai vaikkapa runsaasti hyllytilaa, tarpeen mukaan! Olohuoneen 
näkymät puistoon ja ohitse virtaavaan luomaan, 1. kerroksen asunnolla myös parveke varustettuna 
liukuovilla ja oma puutarha kivetetyllä terassilla!

Tässä asunnossa on myös lasiseinin varustettu sauna, tilava 
kylpyhuone isoine peileineen tavoittelee olemuksellaan korkeatasoisen hotellin tunnelmaa. Joka päivä kuin 
5 tähden hotellissa, omassa kotonaan!"

"Rakennuksen edistyksellisen energiatehokkuuden, maalämmön ja aurinkosähköjärjestelmien ansioista 
asuminen on hyvin edullista, tämän asunnon vastike kuukaudessa on 155,20 euroa (Lisäksi rahoitusvastike 
yhtiölainasta). Edullinen yhtiölaina on 1 prosentin korolla (+ vallitseva korkotaso), ja ensimäiset kaksi 
vuotta ovat lyhennysvapaata.

"Asuntojen korkeasta varustelutasosta kertokoon esim. vakiona oleva lattiaviilennys jokaisessa huoneessa 
erikseen säädettävissä, jolloin voidaan pitää lämpötila miellyttävän viileänä, vaikkapa 21,5 C. Koko kesän. 
Tähänkin tarvittava energia saadaan omasta aurinkosähköjärjelmästä, ja aurinkosähköä riittää vielä 
myyntiinkin jolloin siitä koituva tulo tulee omistajien hyödyksi laskien vastiketta.

Ja tokihan aurinkoisena kesäpäivänä on mukava todeta, että juuri tällä hetkellä meidän talomme on 
omavarainen käytettävän energian suhteen! "

Jokaisella huoneistolla lämmin irtaimistovarasto 1. kerroksessa.

Asunnon va

Myyntihinta Yhtiölaina Velaton hinta

Asunto B1, kerros 1. 30662,69 153637,31 184300,00

Asunto B5, kerros 2. 35512,69 153637,31 189150,00

Asunto B11, kerros 3. 36967,69 153637,31 190605,00

Asunto B17, kerros 4. 38422,69 153637,31 192060,00

Autokatospaikat 5500,00 ja avo-pistokepaikat 1650,00. Lisäksi myynnissä autotalleja ja erilaisia lämpimiä 
varastoja, näissä on hyvin edullinen vastike myös.
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Parveke 

Avattavat liukulasit 
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OH 17.5 m2 

2 H+K+S 48,5 m2 

Asunto 48.5 m2, 2H+K+Sauna
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