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Tuotekehityksemme on jatkuvaa, joten tämän lehden va-
lokuvat, mallinnukset tai tuotevalikoima saattavat poiketa 
nykyisestä vakiovalikoimastamme. Pidätämme oikeuden 
tuotekehitysmuutoksiin ja mahdollisuuden vaihtaa jokin 
tuote toiseen vastaavanlaatuiseen.

Esitettyjen värimallien värit saattavat painoteknisistä syistä 
poiketa todellisista. Tarkistathan todelliset värit Kontio-myy-
mälöistä ja valmistajilta löytyvistä värimalleista.
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PÄÄKIRJOITUS

Tyyli
sisustaa

Kontio Living -konsepti syntyi asiakkaidemme tarpeesta. Moni tuskaili, miten toteuttaa 
hirsitalon henkeen sopiva nykyaikainen sisustus. Vielä joitakin vuosia sitten mielikuva 
hirsitalosta oli vanhentunut ja monelle tuli mieleen kellastuneet puuseinät ja pirtin 
pöytä pitkine penkkeineen. Päätimme kehittää tähän ratkaisun, sillä tunnemme hirsi-
rakentamisen mahdollisuudet parhaiten ja olimme tehneet jo paljon nykyaikaisia hir-
sitalojen ja –huviloiden sisustuksia oman tiimin ja yhteistyökumppaneidemme voimin.

Olemme kehittäneet hirsirakennusten arkkitehtuuria viime vuosina suurin harppauksin ja 
halusimme myös talojen ja huviloiden sisustuksen kehittyvän vastaavasti. Ympäri maail-
maa kiertäessämme ja parhaita ideoita poimiessamme keskityimme arkkitehtuurin lisäksi 
myös sisustuksiin. Olemme muuntaneet parhaat ideat sopimaan yhteen hirsipintojen ja 
Kontio-arkkitehtuurin kanssa.

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

Petri Hiltula
Design manager

Kontio Glass House -mallistolle on myönnetty Design from Finland -merkki, joka 
viestii suomalaisesta, ainutlaatuisesta ja korkealuokkaisesta muotoiluosaamisesta 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Merkin myöntäminen edellyttää, että tuote on suunniteltu Suomessa. Sen lisäksi 
tuotteen tulee täyttää monia muitakin kriteerejä, kuten käyttäjälähtöisyys, joka on 
yksi keskeisimmistä merkin myöntämiskriteereistä.

www.designfromfinland.com

http://www.designfromfinland.com


11|10 |

Hill House 124 esitettynä pehmeä valkoinen -värimaailmalla

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

Hill House 124 esitettynä tumma + puu -värimaailmalla

“ Sama tila toteutettuna eri väri-
maailmalla voi olla visuaalisesti ja 
tunnelmaltaan hyvin eri näköinen.”

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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Frandsen Fabian

Teepannu on saanut innoitus-
ta historiallisista egyptiläisistä 
astioista. Skagerak Edge

Teräksinen espressokeitin 
toimii myös induktioliedellä. 
Alessi 9090

Aina moderni Aaltovaasi 
hiekan sävyssä. Iittala

Aalto teräsvadit ovat nyt 
saatavilla myös ruusukullan 
värisinä. Iittala

Vedin: 899101

Ovimalli: 
Simple 16

Ovien värit: Musta ja
Vaalea usva

Kontio Living 
-keittiöiden tyyli elää

Kontio Living 
-keittiöiden tyyli elää

Uusi moderni
Tämänpäivän moderni tyyli ei mielestämme ole loputonta pelkistämistä ja 
karsimista. Uudessa modernissa kohtaavat ajanhenkiset värit ja materiaalit 
ympäri maailmaa. Ruskea lattia vie ajatukset aavikoille ja savanneille, kun 
puolestaan mustan ja harmaan liitto kalusteissa sekä lasinen välitila voisivat 
olla mistä tahansa suurkaupungista. Hauskat valaisimet tuovat kokonaisuu-
teen sopivasti leikkisyyttä.

KEITTIÖSUUNNITTELIJAN VINKIT:

1. Välitilan lasi on helppo pitää puhtaana ja sen voi maalata

 taustapuolelta minkä tahansa väriseksi.

2. Kivitason kauneus korostuu käytettäessä pelkistettyä

 Simple 16 ovimallia.

3. Katse ylös - harvemmin käytetyt tavarat voi nostaa

 ylemmäs kaappeihin viemästä tilaa jokapäiväisessä

 käytössä olevilta astioilta.

Rentoon skandityyliin 
kuuluu viherkasvit.
Roikkuva ruukku, Granit

Lasipurkit toimivat myös maljak-
kona. Kukkien sijaan niissä voi olla 
myös kauniita oksia. Granit

Vedin: 026207

Taso:  Dekton Liquid Sky

Ovien väri: Metsän vihreä

Ovimalli: Simple 16

Tarjottimena voi toimia 
myös siivu puunrunkoa. Tee 
itse tai osta valmiina. Granit

Rennon skandinaavinen
Tukholman urbaani tyyli ja kotimainen hirsirakentaminen kohtaavat ja syntyy 
herkullinen skandinaavinen keittiö. Syvä vihreä, valkoinen ja puun sävyt muo-
dostavat herkän ja ajattoman tunnelman. Yläkaapittomuus tuo avaruutta ja 
nostaa upean välitilamateriaalin näyttävine valaisimineen päärooliin.

KEITTIÖSUUNNITTELIJAN VINKIT:

1. Keittotasoon integroitu liesituuletin tekee keittiöstä entistäkin pelkistetymmän.

2. Kun saarekkeessa on reilusti säilytystilaa, voi yläkaapit jättää pois.

3. Kun kodinkoneet integroidaan kalusteovien taakse piiloon,

 istuu keittiö ruokailu- ja oleskelutilojen kanssa hyvin yhteen.

Taso: Musta New Premium
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Australian kaikuja Modernit raidat
Australian modernista tyylistä ja rennosta elämäntavasta 
inspiraation saanut Sydney-ovimalli yhdistettiin luksus-
maisiin sävyihin ja materiaaleihin. Jyrkän mustan rinnalle 
nousee pehmeämpien tummien sävyjen trendi, joka sopii 
täydellisesti hirsirakennuksiin. KEITTIÖSUUNNITTELIJAN VINKIT:

1. Kun kodin värimaailmassa on muuten paljon kauniita sävyjä,

 voi keittiö olla väriltään kokonaisuutta rauhoittava elementti.

2. Saarekkeesta muodostuu näyttävä elementti päällystämällä

 se tason materiaalilla.

3. Eri tiloissa voi käyttää erilaisia ovimalleja. Tässä keittiössä

 Pystyraita ovi saa kaverikseen muissa tiloissa kuviottoman

 Simple 16 -mallin, mutta samassa sävyssä, jolloin tyylin

 yhtenäisyys säilyy.

KEITTIÖSUUNNITTELIJAN VINKIT:

1. Kahta erilaista ovimallia voi yhdistää

 samaan keittiöön.

2. Myös kahta samanhenkistä sävyä

 voi yhdistää kaapistoon.

Kontio Living 
-keittiöiden tyyli elää

Kontio Living 
-keittiöiden tyyli elää

Alessin Plissé vedenkeitin
on kuin luotu Pystyraita
ovimallin kaveriksi.

Normann Copenhagen
Amp -valaisin vihreällä
marmorilla toistaa tuolien
väriteemaa.

Kauniit maustepurkit
ovat keittiön pieni yllätys.
Alessi Circus Spice Jar
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Tasot: Dekton KiraOvien väri: KittiOvimalli: Pystyraita

Raitateema jatkuu
Magis Tavolo XZ3
ruokapöydässä.

Pehmustetut tuolit
kutsuvat viettämään aikaa
ruokapöydän ääressä.
New Works Covent

Luksusmainen tummilla sävyillä syntynyt sisustus raikastuu vaalealla 
keittiöllä, jossa on yllättäen pystyraitakuvio ovissa. Kaunis yksityis-
kohta tuo lisää mielenkiintoa muuten pelkistettyyn keittiöön.

Taso:
Dekton Laurent Ovimalli: Simple 16 Ovimalli: Sydney

Vedin: Edge Straight
harjattu kupari

Ovien värit:
Savi ja
Kahvipapu

Iittala Virva henkii
kauniisti tummaa
sävymaailmaa.

BoConcept Contour
vaasissa on samanhenkistä
kolmiulotteista veistoksellisuutta
kuten Sydney ovessa.

Grohen Minta
on saatavilla useissa
upeissa sävyissä.
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K A U N I S  J A  TO I M I VA A R K I
Kiireinen päivä takana töissä. Tulet kotiin kauppakassien kanssa. Eteisen lattia on 
täynnä lasten kenkiä ja vaatteita. Et tiedä, mihin laskisit avaimesi ja kännykkäsi. 
Raivaat tiesi läpi kenkä- ja vaatemeren kohti keittiötä. Keittiössä jatkuu sama kaa-
os. Pöytätasot ovat niin täynnä tavaraa, että kauppakassien laskeminen tasolle on 
mahdotonta. Lasket ne lattialle, mistä ruokien nostaminen kaappeihin laittaa sel-
käkivuista kärsivän selän koville.

Kun olet saanut keittiön kuosiin, suuntaat takaisin eteiseen. Kaappaat likaiset vaatteet 
lattialta lojumasta ja jatkat kodinhoitohuoneeseen. Pyykkikori on ääriään myöten 
täynnä. Kunpa koreja olisi edes kaksi, mielellään kolme - saisi lajiteltua pyykit vä-
reittäin. Silitettävät pyykit odottavat silittäjää epämääräisessä kasassa pöytätasolla. 
Silityslauta ja pyykkiteline seikkailevat keskellä kodinhoitohuonetta, koska ne eivät 
ole löytäneet sieltä omaa paikkaansa. Allas on täyttynyt pesuaineista, jotka eivät 
ole mahtuneet siivouskomeroon.

Yhtäkkiä yksi lapsistasi huutaa eteisessä ottamaan vastaan kuraista koiraa, jonka 
kanssa tuli juuri lenkiltä. Olisipa se kuraeteinen, niin pysyisi kylpyhuonekin siistim-
mässä kunnossa.

Mutta hei, pianhan teillä on! Uusi Kontio-hirsitalonne rakentaminen on jo hyvässä 
vauhdissa. Uudessa kodissa näitä asioita ei tarvitse miettiä. Jokaiseen Kontio-taloon 
on suunniteltu keittiö ja muut kiintokalusteet jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 
Näin tilaratkaisut ja kalusteet kulkevat käsi kädessä. Valmiista suunnitelmista ja valmiiksi 
mietitystä koko talon värimaailmasta voidaan helposti muokata asiakkaan tarpeiden 
ja toiveiden mukainen kokonaisuus, jossa on otettu huomioon hirsirakentami-
seen liittyvät erityispiirteet. Kalusteiden lisäksi saat myös kodinkoneet samasta 
paikasta yhdessä talotoimituksen kanssa. Voit siis huokaista helpotuksesta.

Keittiön tai minkä tahansa kiintokalusteita sisältävän tilan suunnittelu on 
ratkaisujen etsimistä, samaan aikaan sekä käytännöllisen että kauniin 
luomista. Kodin kiintokalusteiden suunnittelu lähtee käytettävissä ole-
vasta tilasta. Kodin tulee olla arjen askareita helpottava, mutta samalla 
myös kaunis ja viihtyisä. Suunnittelun ammattilainen osaa nähdä tilan 
mahdollisuudet. Kun on kyse niinkin suuresta ja tärkeästä asiasta kuin 
koti, kannattaa sen suunnittelussa ottaa kaikki mahdollinen apu vas-
taan. Kun kotisi on sinun silmääsi kaunis ja koet, että kaikella on siellä 
oma paikkansa, on sinun ihana tulla kotiin kiireisen päivän jälkeen ja 
hoitaa arjen askareet hyvillä mielin. Voit heti kotiin tullessasi ripustaa 
takkisi henkarille, heittää huivin ja hanskat koriin ja kengät niille va-
ratulle paikalle. Laukkusi, kännykkäsi ja avaimesi saat laskettua heti 
käsistäsi pöytätasolle, jota ilman et enää osaisi elää.

Piia Räisänen
Kontio Living suunnittelu- ja myyntipäällikkö

A J AT U K S E L L A S U U N N I T E LT U
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Liesi, allas, jääkaappi ja muut toimin-

not mietitään käytännöllisiksi niin että 

ruoanlaitto on sujuvaa ja ergonomista.

Hyvin suunnitellussa vaatekaapissa 

kaikki on nopeasti löydettävissä.

Kun kaikelle on oma paikka, pienikin 

tila pysyy helpommin siistinä.

Arjen toimivuus on erityisen tärkeää 

kodinhoitohuoneessa, jossa parhaim-

millaan pyöritellään suurenkin perheen 

arjen vaatteita ja harrastekamppeita.

Eteisessä on reilusti säilytystilaa. Suo-

sittelemme liukuovia, jolloin käyttämi-

nen on helppoa eivätkä ovet ole tiellä 

pienessäkään eteisessä.

KEITTIÖT
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Ovimallit

HINTARYHMÄT (HR)
Voit vaihtaa hintaryhmän sisällä ovimallia 

ja väriä ilman hintamuutoksia. Jos vaih-

dat ryhmästä toiseen, myös hinta voi 

muuttua.

HR1
Ovet puolikiiltävänä. Laminaattitaso ja 

vedin valinnan mukaan Kontio Living 

-mallistosta.

HR2
Ovet puolikiiltävänä sekä HR1 ovet kiiltävä-

nä tai himmeänä. Laminaattitaso ja vedin 

valinnan mukaan Kontio Living -mallistosta.

Kontio Living -keittiöiden ovimallit on valittu ja suunniteltu sopimaan saumattomaksi 
osaksi Kontio-arkkitehtuuria. Ovien viisteet, kuviot ja rytmitykset poimivat yksityiskohdat 
muusta Kontion tyylistä. Tässä kahdeksan harkittua ja taatusti tyylikästä vaihtoehtoa, 

jotta sinulla jää aikaa myös muiden valintojen tekemiseen.

Simple 16

Pelkistetty malli, joka muun-

tuu värin ja vetimen mukaan 

tyyliin kuin tyyliin. Ovi on 16 

mm paksu ja siinä on hieman 

pyöristetyt reunat.

HINTARYHMÄ 1 HINTARYHMÄ 2

2021 
UUTUUS

Päätyripa

Moderni linjakas malli, jossa 

vedin on integroitu oveen. 

Kun haluat tehdä keittiöstä 

mahdollisimman pelkistetyn.

Torni

Kevyesti perinteitä henkiväs-

sä mallissa on nykypäivän 

ote. Tornista syntyy näyttä-

vä keittiökokonaisuus.

Pystyraita

Uusi moderniin sekä perin-

teisempään tyylin soveltuva 

malli tuo seinä- ja kattopa-

neeleiden levollisen rytmin 

myös keittiöön ja muihin tiloi-

hin. Ovien leveydet 100 mm 

jaolla raitojen täsmäämiseksi.

Vivo 19

Tavallista paksumpi, 19 mm, 

ovi on arvokkaan tuntuinen. 

Oven reunat ovat hieman 

terävämmät kuin Simple 16 

-mallissa.

Aura

Siro ovea kiertävä kehys-

mäinen reuna on hienostu-

nut yksityiskohta, joka ei vie 

liikaa huomiota, mutta tuo 

arvokkuuden tuntua.

Sydney

Australian rennosta ja mo-

dernista tyylistä inspiraation 

saanut malli, jossa korostuu 

kolmiulotteisuus. Sopii erin-

omaisesti myös käytettäväk-

si saarekkeen taustalevynä 

tai seinällä tehosteena.

Duetto

Hillitty kuviointi tekee Due-

tosta monenlaiseen sisus-

tukseen sopivan.

Tutustu ovimalleihin tarkemmin
Kontio-myymälöissä.
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Kitti
Pehmeä Kitin sävy luo levollisen tunnelman.

Metsän vihreä
Näyttävä sävy luo rauhallista tunnelmaa sisustukseen.

Tyrskyn sininen
Syvä tumman sininen sävy on luksusta parhaimmillaan

erityisesti yhdistettynä messinkisiin vetimiin.

Musta
Klassikko vuosikymmenestä toiseen.

Upea yhdistelmä männyn sekä valkoisen kanssa.

Vaalea usva
Lähes neutraali harmaa antaa tilaa muille väreille ympärillään.

Kahvipapu
Syvän tumman sävyn voi mieltää jopa mustaksi,

mutta tilkka ruskeaa sävyä tekee siitä luksusmaisen runsaan.

Antrasiitti
Ryhdikäs Antrasiitti tuo sisustukseen jämäkkyyttä.

Naava
Hillitty Naava on kaunis harmaaseen taittava vihreä.

Savi
Maanläheinen harmaa toimii jokaisessa värimaailmassa.

Kylmä valkoinen
Raikas valkoinen, jossa ei ole keltaisen kaikuja.

Pohjoismaisen tyylin peruspilari.

Tumma savu
Astetta tummempi harmaa antaa voimakkaamman vaikutelman.

Suklaa
Keveästi ruskea sävy sopii yllättävän hyvin monen värin

ja materiaalin kanssa yhteen.

Tarkkaan kuratoitu 12 värin valikoima on pitkän suunnittelutyön tulos. Jokainen väri on
erikseen testattu sopimaan mahdollisimman hyvin yhteen Kontio Living puupintojen

sävyjen sekä muiden tarjoamiemme pintamateriaalien kanssa. Valitsitpa minkä
tahansa värin, näyttää lopputulos taatusti kauniilta!

Ovien värivaihtoehdot

Tässä lehdessä esitetyt värit ovat suuntaa antavia. Katso värimallit Kontio-myymälöissä. 
Painetut tai näytöllä esitetyt värit voivat poiketa todellisesta eri esitystekniikan vuoksi.Kaikki värit on saatavilla myös himmeänä sekä kiiltävänä.
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Vetimillä luodaan keittiön ilmeen loppusi-

laus. Poimimme tähän valikoiman pelkiste-

tyn tyylikkäitä vaihtoehtoja. Hienostuneet 

kromin ja metallin sävyt eri kiiltoasteilla ja 

maalatut valkoinen ja musta sopivat yhteen 

ovien värien ja muun Kontio Living -väri-

maailman kanssa.

107708
Pituus 264 mm

1107705
Pituus 200 mm

1107701
Pituus 136 mm

9070995
Pituus 300 mm

9070973
Pituus 140 mm

9065635
Pituus 144 mm

026207
Pituus 160 mm tai 320 mm

BV6171
Pituus 128 mm

BV496
Halk. 28 mm

TONALA | 9266561
Halk. 24 mm

026218
Pituus 160 mm tai 320 mm

MUSTA | 026636
Pituus 136, 235 tai 535 mm

VALKOINEN | 026629
Pituus 136, 235 tai 535 mm

ALUMIINI | 026590
Pituus 136, 235 tai 535 mm

ALUMIINI,RST-LOOK | 026646
Pituus 136, 235 tai 535 mm
Pituus 136, 235 tai 535 mm

Vetimet

L A A T U   K O T I M A I S U U S   T U R V A L L I S U U S

W W W . T I M B E R W I S E . F I

JAS 
F****JAS2

EI 
LISÄTTYÄ

FORMALDEHYDIÄ

JAS 
F****JAS2

EI 
LISÄTTYÄ

FORMALDEHYDIÄ

JAS 
F****JAS2

EI 
LISÄTTYÄ

FORMALDEHYDIÄ

EDGE STRAIGHT | 41292
| HARJATTU TERÄS
Pituus 160 mm

EDGE STRAIGHT | 41299
| HARJATTU KUPARI
Pituus 160 mm
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Uusi laava

Vaalea harmaa

Kira

Kiiltävä valkoinen Musta New Premium

Vaalea betoni

Enzo

Vaalea marmori Ylämaan vihreä

Siniteräs

Stala terästaso

Tumma harmaa

Strato

Valkoinen Vahattu vaalea tammi

Kontio Living tasojen kuosit ja materiaalit sopivat kauniisti 
hirren ja maalattujen kalusteovien kanssa yhteen. Valitse käyt-
tötarkoitukseesi sopiva ja visuaalisesti miellyttävä materiaali 
tyylisi mukaan. Kaikki tasot sointuvat kaikkien ovi värivaihto-
ehtojen kanssa kauniisti yhteen.

Tasot

Huoleton ja helppohoitoinen Dekton 

on luksusta parhaimmillaan.

Laminaateissa on paljon eri 

kuosivaihtoehtoja, joista löy-

tyy sopiva jokaiseen tyyliin. 

Saatavilla myös välitiloihin.

LAMINAATIT

DEKTON

Kivi on kaunis luonnonmateriaali.

Tumma sävy tuo arvokkuutta.

Kova tammi on kaunis valinta 

kun haluat puiset tasot.

Aina tyylikäs terästaso tuo keittiöön 

tai kodinhoitohuoneeseen muka-

vaa materiaalien vaihtelua.

KIVET PUU

TERÄS
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Kylpyhuoneet
Kylpyhuoneiden ja vessojen kalusteet voidaan toteuttaa joko

vakiokokoonpanoilla tai suunnitella yksilöllisesti jokaiseen tilaan erikseen.

Altaat
Myös allas valitaan keittiön tyylin ja koon mukaan. 
Eri väri- ja materiaalivaihtoehtojen ansiosta
sopiva vaihtoehto löytyy helposti.

Luksusta pienellä ekstralla. Allaskaapin Vivo-ovissa on 
Kahvipapu-sävy, mutta allas mittatilaustyönä. Cosentinon 
Armony-allas toteutettuna Merobe-sävyllä.

Tyylikäs kokonaisuus vakioratkaisuin: 
Sydney-ovi ja Helmi-allastaso.

HELMI 6 - 8 - 10 - 12HELMI 9
Saatavana vasen-
ja oikeakätisenä.

COMBO CEG51-57B
Saatavissa myös
vaaleanharmaana

LYRIA L40-17S

LAGOM T50 JA T34COMBO CEG40-50B

LYRIA L40-S JAZZ P-40PT
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Eteinen

Saatavissa kaikissa Kontio Living -väreissä Teräskehys,
useita lasi- ja

peilivaihtoehtoja

L I U K U O V E T

SIMPLE LINNA DUETTO MAGIA

Muu
säilytys
Makuuhuoneiden ja aulatilojen säilytyskalus-
teet voidaan myös toteuttaa Kontio Living -ka-
lusteilla, jolloin koko kodin kalusteiden tyyli 
jatkuu yhtenäisenä. Kaikki samat värit, ovi-
mallit ja vetimet on käytössä myös erilaisiin 
kaappeihin.

Usein keittiön teema jatkuu muidenkin tilojen kiintokalusteissa, mutta väri 

tai ovimalli vaihtuu hieman kevyempään vaihtoehtoon. Tällöin huoneiden 

muut kalusteet ja sisustus pääsevät päärooliin.

Eteisen kaapiston voi valita joko 
liukuovellisena tai saranoiduilla 
ovilla. Panostus säilytystilaan 
kannattaa, sillä kotiin on muka-
va saapua eteisen ollessa siisti.

Keittiön tummanharmaa vaihtuu
yläkerran kalusteissa kittiin. Harmaa
toistuu vielä väliovissa ja listoissa.

Tämän talon keittiössä on koristeellinen Seremony 
ovimalli, makuuhuoneisiin valittiin pelkistetympi 
samanhenkinen malli Linna.

Kitin pehmeä sävy sointuu 
hirren kanssa hyvin yhteen.
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Kurkistuskaappeihin
Kontio Living -kalusteet ovat kauniita ja käytännöllisiä myös sisältä.

Kurkkaamme Kontio Laaksolahden kaappien sisään. Kontion talomalli Laaksolahti
suunniteltiin kolmihenkiselle perheelle. Kodin kalusteita ja säilytysratkaisuja

on mietitty heidän säilytystarpeita ja arjen käytönnöllisyyttä ajatellen.

Ylä- ja astiankuivauskaappien tarpeen ratkaisee asun-

non ja keittiön koko, säilytystilan tarve ja muoto sekä 

ulkonäkö. Tässä kodissa tarvitaan paljon säilytystilaa 

astioille ja edustusastioille, joita ei tarvitse käyttää  jo-

ka päivä. Yläkaappeja tuli kahdet kaapit päällekkäin. 

Tämän ansiosta harvemmin tarvittavat astiat voidaan 

sijoittaa syvempiin ylimmäisiin kaappeihin.

Saarekkeeseen suunniteltiin kaksi isoa laatikostoa. 

Ensimmäisessä laatikostossa on perheen kaksi eri 

astiastoa. Aterimet saadaan ylimmäisen vetolaatikon 

ruokailuvälinelokerikkoon. Keskimmäisestä löytyvät 

kuiva-aineet. Kattilat ja paistinpannut sekä ruoan-

laittovälineet puolestaan ovat alimmassa laatikossa.

Laatikostot lisäävät keittiön säilytystilaa merkittä-

västi. Laatikostot on lisävarusteltavissa lokerikoilla 

valinnan mukaan.

Kati Pilli-SihvolaPiia Räisänen
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Eteisen tankokaappi kätkee sisälleen ulkovaatesäi-

lytyksen. Vaatteet on helppo säilyttää hengareissa. 

Kengät löytyvät helposti alahyllyiltä ja ylähyllyille 

saa pipot ja kaulahuivit säilytykseen. Vaatteiden säi-

lyttämiseen voidaan eteisen koosta riippuen valita 

lisäksi myös hyllykaappi, joka voidaan lisävarustaa  

vetokoreilla käytön helpottamiseksi.

Kodin siivousvälineet pysyvät hyvin järjestyksessä 

siivouskaapissa. Kaappi voi olla sijoitettuna kodin-

hoitohuoneeseen tai eteiseen. Tässä kodissa se sijoi-

tettiin eteiseen koska imuri on lähempänä käytettä-

väksi eteisessä ja keittiössä. Pienemmissä huviloissa 

tai mökeissä eteinen on hyvä paikka siivouskaapille, 

koska monesti näissä ei ole kodinhoitohuonetta. 

Siivouskaappiin voidaan sijoittaa myös pyykkikori, 

mikä säästää tilaa pienemmissä rakennuksissa. 

Kodinhoitohuoneessa tarvitaan säilytystilaa lika-

pyykille, liinavaatteille ja pyyhkeille. Näitä voidaan 

säilyttää hyllyillä tai vetokoreissa asiakkaan tarpeen 

ja tottumuksen mukaisesti. Tämän perheen säily-

tystila ratkaistiin pääosin hyllyillä. Pari korikaappia  

varattiin likapyykin säilytykselle sekä pyyhkeille ja 

liinavaatteille.

Yläkaappeihin saadaan hyvää säilytystilaa vaikkapa 

pesuaineille, pyyhkeille ja pefleteille sekä muulle 

satunnaiselle pientavaralle.
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Kontion mallistoon kuuluu hyvin erilaisia ja -kokoisia 

malleja taloista saunamökkeihin. Silloin myös kyl-

pyhuone- ja wc-tilojen säilytystilojen tarve on mie-

tittävä tarkkaan, tuleeko pelkkä peili vai peilikaappi? 

Mahtuuko minkä syvyinen alakaapisto, laatikostolla 

vai hyllykaapeilla?

Kylpyhuone- ja wc-tilat haluttiin pitää selkeänä ja 

avarana, joten kaikki säilytystila löytyy laatikoista. Näi-

hin saadaan mahtumaan hyvin perheen kosmetiikka 

käsipyyhkeitä myöten.

Makuuhuoneista löytyy erilaista 

säilytystilaa vaatteille, kengille ja 

vuodevaatteille. Hyllykaapit ovat 

hyvää säilytystilaa vaatteille sekä 

peti- ja liinavaatteille. Tankokaap-

piin saadaan ripustettua paidat ja 

neuleet. Lisäksi tangon alapuolelle 

jää hyvää säilytystilaa esimerkiksi 

kengille. Yläkaappeihin mahtuu 

kätevästi harvemmin käytettävät 

vieraspeitot, tyynyt ja kausivaatteet.

Laaksolahti perheen toivomuksesta 

jokaisessa kodin tilassa on korkeat 

yläkaapit. Näihin saadaan mahtu-

maan sisustusta rakastavan per-

heen torkkupeitot, tyynyt ja muut 

pehmeät kodin sisustusmateriaalit.
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Kodinkoneet
Kodinkoneissa tuntuu olevan loputtomasti erilaisia vaih-
toehtoja, ominaisuuksia ja hintaluokkia. Koska oikean löy-
täminen tästä laiteviidakosta voi olla vaikeaa, poimimme 
valintasi helpottamiseksi AEG:n ja Electroluxin valikoimas-
ta hinta-laatusuhteeltaan parhaat vaihtoehdot erilaisiin 
käyttötarkoituksiin ja tyyleihin.

Koneet kannattaa valita samalla kertaa kalusteiden kanssa. Näin var-

mistat niiden yhteensopivuuden keittiöösi; kaikki toimivat saumat-

tomasti yhteen ja ovat oikein sijoitettuja. Kontio Living -keittiömallis-

tosta löytyy oma kalusteensa jokaiselle integroitavalle mallistomme 

kodinkoneelle. Kalusteet on huolellisesti mitoitettu ja ilmankierron 

esteettömyys tarkistettu. Haluamme varmistua etukäteen turvalli-

suudesta, ergonomiasta sekä asennuksen helppoudesta.

Joustavan toimintatapamme ansiosta voit tietysti vaihtaa alusta-

vasti valitsemiemme pakettien kodinkoneita myös toisiin malleihin.

“  Keittiöstä saa yksin-
kertaisen linjakkaan pii-
lottamalla kodinkoneet 
kalusteovien taakse.”

Jääkaappi
ja pakastin

Astianpesukone

P R E M I U M
Premium malliston kodinkoneissa on hipaus pientä lisäluksusta arkeen. Tekniikkaa ja toimintoja löytyy 

enemmän kuin perusmalliston kodinkoneista. Uuneista löytyy pyrolyysipuhdistusohjelma eli uuni puh-

distaa itsensä polttamalla lian pois. Induktiotasosta löytyy muunneltavia keittoalueita ja liukutehonsäätö. 

Kylmälaitteista löytyy hyllyjärjestelmä, jonka avulla saa helposti ja monipuolisesti muokattua mieleistä 

säilytystilaa. Pakastimista löytyy nofrost toiminto. Astianpesukone on integroitava malli ja ja se heijastaa 

lattiaan pesun tilan. Myös kylmälaitteet on mahdollista integroida.

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

saunarakennuksiin, jos halutaan keittiöön pientä luksusta ja

osaksi muuta tilaa.

KOOSTIMME MYÖS MUITA ERILAISIA PAKETTEJA KUTEN:

Mökkipaketti | Pyykinhuolto | Minikeittiö mökille

VA K I O PA K E T T I
Vakiopaketin kodinkoneet ovat helppokäyttöisiä ja toiminnoiltaan hyviä monen 

keittiön peruskoneita. Väreinä löytyvät valkoinen ja rosteri. Uunit ovat kalustei-

siin sijoitettavia joko keittotason alle tai kaappiin nostettavaksi. Uuneista löytyy 

kiertoilma sekä ajastusautomatiikka.
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Liesi-
tuuletin

Kodinhoitohuone

Valikoimastamme löytyy vaihto-
ehtoja näyttävästä saarekkeen 
ylle tulevasta mallista huomaa-
mattomaan kaapistoon piiloutu-
vaan versioon.

L I E S I T U U L E T I N 
VA L I TA A N  S E N
PA I K A N  J A T I L A N 
K O O N  M U K A A N .

viimeistelee keittiön

Kun liesituuletin halutaan pitää huomaa-
mattomana, valitaan integroitava versio.

Induktiotasoon integroitu liesituuletin 
tuo keittiöön luksusta.

Liesituuletin joko katoaa osaksi muuta kaapistoa
tai sen voi nostaa näyttäväksi katseenkiinnittäjäksi.
Tässä Glass House -huvilan keittiössä haluttiin
jättää liesituuletin huomaamattomaksi.

Näyttävä malli hieman
pienempään keittiöön.

Reilun kokoinen
versio saarekkeen ylle.

Tuoksukynttilä tai huonetuoksu yllät-
tävässä paikassa tekee pyykinhuollosta 
astetta mukavampaa. Skandinavisk.

Yksittäisen huonekalun kauneus 
korostuu tilassa, jossa ei ole muita 
irtokalusteita. July jakkara, Nikari.

Valikoimastamme löytyy laadukkaat 
pyykinpesukoneet ja kuivausrummut, 
jotka helpottavat arkea.

Kodinhoitohuone nousee uudelle 
tasolle muutamilla oivalluksilla!
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YKSI
KEITTIÖ, monta
toteutustapaa

Olemme suunnitelleet kaikkiin talo- ja huvilamalleihimme 

kalusteet valmiiksi. Valmiiden suunnitelmien pohjalta voi 

kätevästi tehdä tarvittavat muutokset kun kaikkea ei tar-

vitse lähteä miettimään tyhjältä pohjalta. Keittiön va-

rustelutaso kannattaa valita käyttötarpeiden ja omien 

mieltymysten pohjalta. Jo muutamilla perusasioilla 

saa kokonaisilmeestä hyvinkin erilaisen.

Ehkä haluat pelkistetyn peruskeittön, vai sit-

tenkin pidemmälle viimeistellyn kokonaisuu-

den, haluatko panostaa vai rajaatko tietyn 

kalustebudjetin? Esittelemme tässä pienen 

mökkikeittiön ja talon keittiön toteutet-

tuna hieman eri tavoin.

Ovien kanssa yhteen sävytetyt

peitelevyt kaappien sivuilla

Tasokuosi

jatkuu

välitilassa

Sokkelilevy sävytettynä

ovien väriin

Jääkaappi

ovilevyllä
Ei peitelevyjä sivuilla,

valkoinen sokkeli

Tavallinen

jääkaappi

Näyttävä liesituuletin

Rosterinväriset

kodinkoneet

Ovien kanssa yhteen sävytetyt

peitelevyt ja sokkeli

Integroitu liesituuletin Valkoiset

kodinkoneet

Valkoinen kaappien runko

näkyvillä sekä valkoinen sokkeli

Tavallinen

mikro

Integroitu

mikro

Mökillä

Kotona
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MINIKEITTIÖT |  KEITTIÖKAAPPI |  HUONEKALUT

Suuren suosion saavuttanut keittiömallisto laajenee uu-
denlaisiin tuotteisiin. Kätevät minikeittiöt tuovat pie-
nempiin huviloihin ja mökkeihin sekä vierasmajoihin 
tyylikkään keittiöratkaisun. Kettiökaappi jatkaa mini-
keittiöiden ideaa, mutta on huonekalumainen ja katoaa 
tarvittaessa osaksi muuta sisustusta. Huonekalut puo-
lestaan poimivat keittiöstä tutut värit ja tyylit saataville 
myös muihin tiloihin.

Leijuva taso 400, väri kitti

UUTTA!

43|

Katso
hirsiasiaa
Kontio TV tarjoaa ajankohtaista asiaa hirrestä

kontio.fi/tv
YouTube: Kontio Log Houses

Kontio kylässä: 
Aurinkometsä

Hill House
Tuusulan

asuntomessuilla

Kontio kylässä:
Villa Glass 50 ja 25

Kontio kylässä:
Glass House -talo

Kontio kylässä:
Sky House
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“ Kontiolla pienikin
on tyylikästä!”

Suunnittelimme kolme eri kokoista 
käytännöllistä minikeittiötä sovel-
tumaan niin mökkeihin, saunatu-
piin kuin vierastaloihinkin.

Kaikkiin malleihin voi valita vapaas-
ti ovimallit, tason ja vetimet sekä 
värin keittiöiden vakiovalikomasta. 
Näin saat minikeittiöstä tyylikkään 
ja täydellisesti muuhun sisustuk-
seen sopivan.

Tässä kuvassa:
Ovi: Simple 16, sävy Metsänvihreä
Taso ja välitila: Kiitävä valkoinen

Minikeittiö 150
Tässä keittiössä on induktioliesi ja huomaamaton

liesituuletin. Yläkaappiin sijoitettu mikroaaltouuni ei 

vie tilaa tasolta. Pakastelokerolla varustettu jääkaappi 

puolestaan on kalusteoven takana piilossa.

Keittiön kokonaisleveys 1540 mm.

MINIKEITTIÖT
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Keittiökaappi on täydellinen valinta kun haluat välillä piilottaa keittiön näkyvistä 

ja keskittyä muihin asioihin. Tämä keittiö kätkee sisäänsä jääkaapin, vesipisteen, 

tilaa pienkodinkoneille sekä reilusti säilytystilaa. Väri on valittavissa vapaasti 

Kontio Living sävyistä, joten keittiöstä saa entistä huonekalumaisemman va-

litsemalla sisustukseen sointuvan värin. Rungon väriksi valittavissa valkoinen, 

tumman harmaa tai musta.Minikeittiö 100
+ avohyllyt

Näppärässä metrin levyisessä keittiössä on 

mukana oleellisimmat toiminnot: induktiotaso 

sekä liesituuletin ja jääkaappi pakastelokerolla.

Keittiön kokonaisleveys 1050 mm. 

Kontio Living valikoimassa on myös seinään 

piilokiinnikkeillä asennettavat avohyllyt.

Tässä kuvassa:
Ovi: Simple 16
Sävy: Kylmä valkoinen
Taso ja välitila: laminaatti, Siniteräs

Minikeittiö 190
Malliston isoimmasta minikeittiöstä löytyy 

kaikki keittiön perustoiminnot. Liesi ja liesituu-

letin, jääkaappi sekä uuni. Kokonaisuuteen on

mahdutettu jopa astianpesukone, mutta silti 

keittiön leveys on alle kaksi metriä!

Keittiön kokonaisleveys 1950 mm.

Tässä kuvassa:
Ovi: Simple 16, sävy Kahvipapu
ja Sydney, sävy Savi
Taso ja välitila: laminaatti Siniteräs

Tässä kuvassa:
Ovi: Simple 16, sävy Kitti
Taso: laminaatti Kiiltävä valkoinen
Runko: valkoinen

KEITTIÖKAAPPI
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HUONEKALUT

Uudet Kontio Living -huonekalut jatkavat 

keittiöistä tuttua linjakasta tyyliä. Keittiö on 

nykyään usein osa muita oleskelutiloja, jo-

ten toistamalla keittiön tyyliä ja väriä olo-

huoneen puolella ja muissa tiloissa tulee 

koko kodin tai huvilan tyylistä levollinen 

ja yhtenäinen.

Uudet tasot ja vitriinit sopivat monenlai-

seen käyttöön. Leijuva taso on täydellinen 

tv-taso tai eteisen aputaso. Vitriini myöskin 

sopii tilaan kuin tilaan. Se on täydellinen 

pari vaikkapa minikeittiön kanssa tuomaan 

lisää säilytystilaa astioille tai muille kauniil-

le esineille tekemättä tilasta keittiömäistä.

Avohyllyjä voi yhdistellä muiden kalustei-

den kanssa. Saatavilla kaikissa Kontio Living 

-ovien väreissä. 300 mm - 1200 mm

leveyksissä, syvyys 200 mm.

Leijuva taso laatikoilla | Kaksi moduulia | Sävy Savi

Leijuva taso ovilla | Kolme moduulia | Sävy Kahvipapu

Yhden laatikon leveys 800 mm. Laatikoita 

voi olla vierekkäin 1-3 kpl. Kokonaislevey-

teen lisätään aina 32 mm. Kokonaiskorkeus 

385 mm ja syvyys 381 mm.

Vähäeleinen säilytysratkaisu tilaan kuin 
tilaan. Asenna mieleisellesi korkeudelle ja 

yhdistä avohyllyjen kanssa.

1. valitse Leijuva taso laatikoilla tai kaapeilla

2. valitse moduulien määrä

3. valitse väri keittiöovien sävyjen valikoimasta

4. valitse sisäpuolen rungon väriksi valkoinen,

 tumman harmaa tai musta

Suunnittele omasi:

Leijuva taso
laatikoilla

Yhden kaapin leveys 600 mm. Kaappeja 

voi olla vierekkäin 1-4 kpl. Kokonaislevey-

teen lisätään aina 32 mm. Kokonaiskorkeus 

480 mm ja syvyys 381 mm.

Kolmella moduulilla kaunis ja kätevä
eteisen säilytyskaluste. Yhdellä moduulilla

täydellinen yöpöytä sängyn molemmille
puolille. Vain mielikuvitus on rajana!

Leijuva taso ovilla
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Design by Kontio | Made in Finland

Vitriini | Sävy Tumma savu
Runko valkoinen | Alumiinijalat

Vitriini laatikoilla | Sävy Tyrskyn sininen
Runko tumman harmaa | Umpisokkeli

Vitriini Vitriini laatikoilla
Monikäyttöinen vitriini toimii kauniina säilytys-
kalusteena kodin kaikissa tiloissa. Ruokalutilassa 
se voi jatkaa keittiön tyyliä ja toimia astiasäilytyk-
seen, kun olohuoneessa vitriini toimii kirjahyllynä. 
Keräilijä saa kokoelmansa tyylikkäästi esille ja pö-
lyltä suojaan lasiovien taakse.

Tyylikkään sisustuksen yksi salaisuuksista on se 
että ylimääräiset tavarat saa piiloon. Tyylikkäässä 
laatikollisessa vitriinissä voit nostaa kauniit esineet 
esille ja loput piiloutuvat laatikoiden kätköihin.

“  Kontio Living huone- 
kalut ovat kuin karkke-
ja. Jokaiseen voi valita 
herkullisen värin!”

1. Valitse Vitriini tai Vitriini laatikoilla

2. Valitse väri keittiöovien sävyjen valikoimasta

3. Valitse sisäpuolen rungon väriksi valkoinen,

 tumman harmaa tai musta

4. Valitse alumiinijalat tai umpisokkeli

Suunnittele omasi:
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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.

Ikkunat voivat olla sisäpuolelta kuultosävytetyt. Huviloihin on lisäksi 

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

FUTURE CLASSIC

Pääovi Pääovi

Terassin ovi, voidaan
käyttää myös pääovena

Varaston ovi

Väliovi

Terassin ovi

Varaston ovi

Väliovi

KUULTAVAT VÄRIVAIHTOEHDOT PUISIIN
ULKO-OVIIN JA IKKUNOIDEN PUUOSIIN

SUOJAKÄSITTELY MÄNTY SINIHARMAA KUULTOMUSTATEAK PÄHKINÄ

VÄRIVAIHTOEHDOT ULKO-OVIIN, IKKUNOIHIN JA VÄLIOVIIN.

RUSKEAVAALEANHARMAAVALKOINEN TUMMANHARMAA MUSTA

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

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

“  Ikkunoiden värillä 
on suuri vaikutus talon 
ulkonäköön.”
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Uuden talomallimme, Espoon Laaksolahden väritys on pehmeän luonnonlähei-
nen. Talo toimii näyttelytalona, jonne Kontion asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
ovat tervetulleita. Materiaalivalinnoissa on siksi mietitty ulkonäön lisäksi help-
pohoitoisuutta ja kestävyyttä. Kaikki kiintokalusteet ja pinnat ovat selkeitä ja 

ajattomia, jotta talon sisustusta on helppo muunnella jatkossa.

Pauliina SalonenPiia Kalliomäki

Mallitalona toimimisen jälkeen talosta tulee pop-kan-

tele-taiteilijatar Ida Elinan ja hänen perheensä koti. 

Esiintyvä taiteilija tarvitsee runsaasti säilytys- ja huol-

totilaa asuilleen, joten tässä talossa on niihin kiinnitet-

ty erityisesti huomiota. Vapaa-aikanaan leipomisesta 

pitävän Ida Elinan toiveita on huomioitu myös keitti-

össä: laskutilaa on hyvin ja kaapeissa on säilytystilaa 

erilaisille leivontatarvikkeille ja astioille. 

Lämpimän ruskean sävyt tekevät tunnelman tähän 

taloon. Lattiat ovat Timberwisen rustiikkia tam-

milankkuparkettia: sävy on Moonstonen Tammi 

Rustic, jossa näkyy selkeästi tummat oksankohdat. 

Sisäseinät maalataan taitetulla valkoisella, Teknok-

sen sävyllä T1745. Väliovet ovat Kontio Living-mal-

liston vaaleanharmaat.

Keittiö ja kaikki kiintokalusteet ovat Kontio Livingin 

mallistosta, sävy Kitti. Keittiön taso ja välitila ovat 

Cosentinon Dektonia sävyssä Entzo. Dekton on 

uniikki materiaali, jonka päälle voi laskea kuumat 

leivontapellit ja kattilat. Se ei ime kosteutta, kestää 

hyvin naarmuja ja käyttöä. Tason marmorimainen 

ilme on ajankohtainen. Keittiön ovimalli on Kontio 

Living-malliston Vivo. Keittiöstä haluttiin selkeä ja 

yksinkertaisen tyylikäs, koska se on avoimesti oles-

kelutilojen yhteydessä.

Asukkaan toiveiden mukaan suunnitellussa 
keittiössä on reilusti tilaa leipomiseen.
Ovimalli: Vivo, sävy kitti.

Keittiön tasot ja välitila tehtiin 
huolettomasta ja helppohoitoisesta 
Dektonista, kuosi Enzo.
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Isojen ikkunoiden ansiosta Laaksolahdessa jo eteinen on ilmava. Ikkunoita 

vastapäätä on pitkä rivi säilytyskaapistoja, joissa säilytetään ulkovaatteet 

ja kengät. Yhteen kaappiin mahtuvat siivoustarvikkeet.

Kylpyhuoneiden laatat ovat Värisilmän Concept-laattaa vaaleassa sävyssä 

Bianco. Seinissä ja osassa lattioista laatta on isossa koossa 60 x 60 cm. 

Kylppäreiden allastasot ovat Cosentinon Silestone-materiaalia, sävyssä 

Desert Silver. Allas on uudennäköinen ja moderni Armony-malli. Silesto-

ne on helppohoitoista kvartsia, se ei ime tahroja eikä naarmuunnu. Isot 

vetolaatikot tarjoavat säilytystilaa kosmetiikalle, pyyhkeille ja pesuaineille.

Kaikissa talon kiintokalusteissa jatkuu sama vaalea 
linja. Ovimalli Vivo, sävy Kitti. Eri tiloissa vaihtelee 
puolestaan tasojen materiaali.

Modernit allastasot toteutettiin
Cosentinon Silestone-materiaalista.

Kylpyhuoneen pehmeä vaalea tunnelma
syntyy Värisilmän Concept-laatasta ja
Kontio Future-kattopaneelista, johon
upotettiin led-valot.
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Päämakuuhuoneen kaapeissa on tankoja ja hyllyjä 

paljon matkustavien puolisoiden vaatteille, kengille 

ja laukuille. Makuuhuoneen lisäksi Laaksolahdesta 

löytyy erillinen tilava vaatehuone, jossa kaikki on 

selkeästi esillä ja nopeasti löydettävissä.

Kodinhoitohuoneessa on vaatteiden huoltoa var-

ten höyrysilitysrauta ja -lauta. Tilavissa kaapeissa 

säilytetään pyykit, puhtaat vuodevaatteet ja pyyh-

keet. Kaikissa kiintokalusteissa on sama vedin. 

Laaksolahdessa on Kontio Living-mallistoa laajasti 

esillä. Myös olohuoneen seinään kiinnitetty tv-taso 

on toteutettu omalla mallistolla.

Laaksolahti-talon sisustusyhteistyössä:
Makuuhuoneiden vaatekaapeissa on 
runsaasti säilytystilaa. Kurkkaa kaappien 
sisälle sivulta 30 alkaen!

Laaksolahdessa järjestetään taloesittelyitä sekä erilaisia
tapahtumia. Seuraa ilmoitteluamme kontio.fi/tapahtumat

Voit tutustua taloon myös virtuaali-
esittelyllä. Osoita koodia kameralla.
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Piia Räisänen

Jaakko Niemelä

Kontio Living antaa mahdollisuuden toteuttaa 
luksusmaista tunnelmaa. Uutuutena esitelty 
Kahvipapu sävy yhdistettynä metallin sävyihin 
ja laadukkaisiin käytännön ratkaisuihin tuo 
jokaisen arkeen iloa. Niin pienillä kuin suurilla 
yksityiskohdilla on väliä!

Aamiaiskaapit kätkevät sisäänsä paljon arjen tärkeitä kodinkoneita ja astioita. 

Wingline-mekanismilla varustetut ovet taittuvat kahteen osaan avautuen 

sivuille. Lukitusmekanismi estää oven taittumisen uunin tielle. Alapuolella 

olevista suurista laatikoista on helppoa nostaa harvemmin käytettyjä pien-

koneita esille.

Silestone Merobe kvartsitason väri sointuu Kahvipapu sävyyn. Tasoon sau-

mattomasti yhdistetty Stalan allas on pieni luksusta henkivä yksityiskohta. 

Grohen auringonlaskun sävyinen hana sointuu Savon vedinten kanssa yhteen.

Olohuoneen ja keittiön ollessa yhtä tilaa haluttiin keittiöstä tehdä mahdolli-

simman vähäeleinen ja piilottaa paljon asioita kaapistojen sisään. Tällöin ne 

ovat helposti löydettävissä, mutta nopeasti myös katseilta piilossa.

Kalusteiden uusi Kahvipapu sävy luotiin henkimään 

luksusmaista tunnelmaa. Syvän ruskea, lähes musta 

sävy sointuu upeasti yhteen puun sävyjen, metallien 

ja harmaiden kanssa.

Kontio Living -mallistosta löytyvät huonekalut on sovitettavissa keittön tyyliin, 

jolloin tilat pysyvät yhtenäisenä. Leijuva kaappi löytää monta erilaista käyttöta-

paa ja paikkaa kodin eri tiloissa. Hill House -talossa keittiön kaapiston kanssa 

saman sävyinen kaapisto sijoitettiin olohuoneen puolelle.

Kontio Living
-uutuuksia
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Kontio Living -mallistosta on nyt saatavilla walk-in-closet tyyppiset kaapistot. Tytön 

huoneeseen toteutettiin kaapistoratkaisu avohyllyin, vetolaatikoin sekä ripustustangolla.

Makuuhuoneiden kaapistoissa on paljon mah-

dollisuuksia. Pojan makuuhuoneessa yhdistettiin 

kalusteisiin monta eri toimintoa. Kaapeista löytyy 

tilaa niin vaatteille kuin muullekin säilytettävälle. 

Kaapisto jatkuu yhtenäisenä työpöytätilana ja laa-

tikostona. Lisää erilaisuutta saatiin tekemällä kor-

keista kaapista kaksiväriset.

Tyylikäs ja avaran tuntuinen kodinhoitohuone on 

todellista arjen luksusta. Kokonaisilmeestä haluttiin 

raikas ja levollinen. Stalan sileä terästaso korote-

tulla takareunalla tuo kaunista metallinhohdetta. 

Tavallista korkeammat yläkaapit nostettiin hieman 

normaalia ylemmäksi tasosta. Iso välitila antaa ti-

lantuntua ja arvokkuutta. Kaapiston pehmeä Kitin 

väri luo puolestaan viimeisteltyä tunnelmaa.

Hyppää taloon sisään
puhelimellasi. Osoita

koodia kameralla.
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Tuorejuusto brownie
Ainekset

200g tummaa suklaata (väh. 70% kaakaopitoisuus,

itse käytin ihan vaan taloussuklaata)

200g suolatonta voita (lähikaupassa oli vain vähäsuolaista,

sekin toimi hyvin)

3 kananmunaa

3dl sokeria

2dl vehnäjauhoja

Tuorejuustotäyte

400g mascarponea (tai tavallista maustamatonta

tuorejuustoa/appelsiinituorejuustoa)

2rkl vanilijasokeria

1 ½dl tomusokeria

2 munaa

Lämmitä uuni 175-asteiseksi. Sulata suklaa ja voi vesihauteessa tai 

varovasti mikrossa. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Lisää hieman 

jäähtynyt suklaa-voiseos vaahdon joukkoon ja sekoita tasaiseksi. 

Siivilöi vehnäjauhot taikinaan ja sekoita. Sekoita tuorejuustotäyt-

teen aineet keskenään. Levitä 3/4 suklaataikinasta leivinpaperilla 

vuoratulle uunivuoalle. Levitä päälle tuorejuustotäyte. Lisää loput 

suklaaseoksesta tuorejuustotäytteen päälle. Tee veitsellä kuviointia 

pintaan. Paista uunin keskitasossa n. 35-45 minuuttia. Brownie saa 

jäädä hieman tahmeaksi. Jäähdytä ja leikkaa paloiksi.

Ainekset

800 g poron paahtopaistia

4 oksaa tuoretta timjamia

2 kpl sipulia

mustapippuria myllystä

suolaa myllystä

voita

Poista paistista jänteet ja ylimääräiset rasvat. Mausta paisti run-

saalla suolalla ja pippurilla ja hiero pintaan rosmariinin lehtiä. 

Paista paistinpannulla joka puolelta kauniin ruskeaksi. 

Pilko sipulit reiluiksi paloiksi ja kuullota ne pehmeiksi voissa 

paistinpannulla.

Kääri paisti sipuleiden kanssa foliopaperiin tiukasti ja työnnä 

paistomittari paistin paksuimpaan kohtaan. Paista 200-asteises-

sa uunissa 15 minuuttia. Laske uunin lämpötila 150-asteeseen.

Kun paistomittarin sisälämpötila näyttää 54 astetta, nosta liha 

pois uunista ja anna vetäytyä folion sisällä vielä 30 minuuttia 

ennen viipalointia.

Tarjoile paisti reilusti voilla höystetyn perunamuhennoksen 

sekä maukkaan hyytelön kera tai vaikka leivän päällä.

Ainekset

Ruispiirakkataikina pohjaa 1kpl (valmis kaupasta)

Kanttarelleja 200g

Sipulia 100g

Munia 2kpl

Kermaa 4dl

Taputtele taikina piirakkavuokaan ja esipaista

taikinaa n. 10min 200 asteessa.

Paista kanttarelleja ja sipulia pannulla kevyesti ja mausta 

suolalla ja pippurilla. Tee kermasta ja kananmunista se-

koitus ja mausta suolalla ja pippurilla. Lisää piirakan päälle 

kanttarellit, sipuli ja munakermaseos. Paista 200 asteessa 

noin 20-30min.

Vasan
paahtopaisti

Kanttarelli-
piirakka

Pyysimme Kokkisirkuksen Janne 
Kaartista luomaan Kahvipavun 
tumman keittiön inspiroiman
ateriakokonaisuuden.

Janne on vankkumaton ja aatteellinen ruoan ammattilai-

nen. Aitous, puhtaus, maku ja tuoksut ovat kaiken a ja o. 

“Intohimoni ruokaan sekä haluni kehittää ammattitaitoani, 

jakaa tietouttani ja osaamistani hyvän ruoan valmistami-

sesta saivat minut tarttumaan kokin työhön. Toivon, että 

tekemisen ilo, aidot maut, selkeät raaka-aineet, värit ja 

tuoksut saavat myös sinut innostumaan ruoanlaitosta 

ja Kontion keittiömallistosta.

Kontio Living -keittiöt edustavat suomalaista muo-

toilua ja osaamista. Ajatuksen pohjalta olen laatinut 

teille muutaman ohjeen uuteen Kontio keittiöön. 

Kanttarellipiirakka tuo keittiöön metsän tuoksuja, 

josta mukava rosmariinin tuoksu vie meidät vasan 

paahtopaistin äärelle. Lopuksi cappucinon kera 

hiukan tuorejuusto-suklaa brownieta. 

Nauttikaa uudessa keittiössä kokkaa-

misesta ja tuoksuista ja mauista. 

Olkaa hyvä!”

www.kokkisirkus.fi

Tuorejuusto brownien voi tarjoilla
vaniljajäätelön ja marjojen kera.

Vasan paahtopaisti

http://www.kokkisirkus.fi
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OnTakat eivät vaadi muurausta 
tai suurta joukkoa ammatti-
asentajia, vaan ne toimitetaan 
aina täysin “tulitikut käteen 
-käyttövalmiina” ja asennetaan 
paikalleen jopa parissa tunnissa.

Uutuusmalli Luna 
- takka ja piippu samassa 
paketissa!

Välitöntä lämpöä 
ja elävän tulen 
tunnelmaa

www.valmistuli.�

http://www.valmistuli
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sovellettuna

Wood-Black 
-värimaailma

G L A S S  H O U S E  T U K H O L M A

69|
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“  Kontio Living kalus-
teet muuntuvat moneen 
käyttötarkoitukseen.”

Lähdimme suunnittelemaan Tuk-
holma-Arlandan esittelykäytössä 
olevan Glass House huvilan sisus-
tusta Wood-Black -värimaailman 
pohjalta. Siinä pääroolissa on 
puu sekä musta.

Pidimme alkuperäisen värimaailman mukaisesti sei-

nissä ja katossa puupinnat saman värisinä, samoin 

ikkunat ja ovet mustana. Sen sijaan lattiaan vaihdettiin 

rento ja helppohoitoinen ruskeasävyinen laatta. Koska 

rakennus ei ole kovin suuri, kiintokalusteisiin valittiin 

vaaleampia sävyjä.

Keittiön kylmä valkoinen pääväri selkeälinjaisissa 

Simple 16 -ovissa keventää kokonaisuutta. Lattian 

sävyyn sopivilla kvarsitasoilla ja välitilalla puolestaan 

tuotiin jykevää arvokkuutta. Hauskana yksityiskohta-

na vetimeksi valittiin lisävalikoimasta kultainen malli. 

Kullan ja messingin sävyjä löytyy myös hanoista, suih-

kusta ja muista sisustustavaroista.

Makuuhuoneessa ja kylpyhuoneessa jatkuu kalustei-

den tyyli muuten samana, mutta väriksi valittiin ylelli-

nen pehmeä sävy Kitti.

Kontio Living -värimaailmaa ei tarvitse noudattaa täy-

dellisesti, vaan se voi myös toimia ohjenuorana omaa 

tyyliä luodessasi!

Petri Hiltula

5
710

2
70

0

15
0

0

Kylpyhuoneeseen mahdutettiin 
myös pyykinpesukone. Vesivaraaja 
piilotettiin kaapin sisään.

Eteisen isoon kaapistoon 
mahtuu reilusti vuodevaatteita 
vieraiden varalta.

Kokosimme kiintokalusteista myös 
olohuoneen koko seinän levyisen 
kalustekokonaisuuden.

Saarekkeen ääreen on mukava kokoontua 
yhdessä tekemään ruokaa tai viettämään 
muuten aikaa.

VÄ R I M A A I L M A 
M U U N T U U

Wood-Black

Kotryna Juškaite,
Hanny Ali-Löytty
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Kukkosen perhe halusi hirsitaloonsa mustan
keittiön. Juuri sopiva malli löytyi Kontion
omasta Kontio Living -mallistosta.

Marjo ja Jussi Kukkosen nelihenkisellä perheellä on rakenteilla valoisa ja mo-

derni, vajaan 200 neliön suuruinen hirsitalo Espoon Tillinmäkeen. Kolmeen 

kerrokseen rakennettavan talon hirsirungon Marjo ja Jussi tilasivat Kontiolta. 

- Meille oli selvää alusta saakka, että haluamme hirsitalon. Meillä on hirrestä 

rakennettu loma-asunto Kuusamossa ja pidämme sen tunnelmasta. Siellä 

on hyvä ilma hengittää ja kauniit puupinnat. Tilasimme talon Kontiolta, mut-

ta projektin alkumetreillä heti emme huomanneet, että Kontiolla on myös 

oma hirsitaloihin suunniteltu sisustusmallistonsa. Mutta kun sen hoksasim-

me, kävimme heti katsomassa, olisiko mallistossa meille sopivaa keittiötä, 

kertoo Marjo.

Kukkoset olivat keränneet jo etukäteen keittiön sisustusideoita lukemalla 

sisustuslehtiä ja -oppaita sekä käymällä asuntomessuilla. - Asuntomessuilla 

näki konkreettisesti, miten erilaiset materiaalit ja värit toimivat keskenään. 

Saimme monta hyvää ideaa sieltä, kertoo Marjo.

Niinpä Marjolla ja Jussilla oli jo varsin selkeä mielikuva siitä, millaiselta heidän 

tulevan kotinsa keittiö pitäisi näyttää, kun he kävelivät sisään Kontion Espoon 

myymälään. Jopa kodinkoneiden mallit oli mietitty tarkkaan etukäteen, sillä Marjo 

työskentelee kodinkoneiden markkinoinnin parissa ja tuntee tarkkaan laitteet.

- Meidän toivekeittiömme on avoimesti olohuoneen yhteydessä. Siellä on 

reilun kokoinen saareke ja runsaasti työtilaa, jotta keittiöön mahtuu useampi 

kokki häärimään yhtä aikaa. Teemme usein ruokaa yhdessä. Koska keittiö 

avautuu oleskelutilohin, halusimme myös, että se on viimeistellyn näköinen. 

Päädyimme valinnassamme mustaan, hyvin pelkistettyyn keittiöön. Meidän 

mielestämme se toimii hyvänä vastaparina hirsitalon puuseinille.

Kontion mallistosta löytyi juuri sopiva simppeli, musta keittiömalli. Lisäksi Marjo 

ja Jussi päättivät, että keittiön mustaa väriteemaa jatketaan muissakin kiinteis-

sä sisustusratkaisuissa. Niinpä he valitsivat samaan kerrokseen myös mustat 

portaat, ikkunankarmit, kylpyhuoneen kalusteet sekä mustan takan ja liukuo-

vikaapin eteiseen. Muihin asuinkerroksiin on tulossa astetta vaaleampia sävyjä.

Keittiösuunnitelmien laatimisessa Kukkoset saivat suunnitteluapua Kontion 

Espoon myymälän Piia Räisäseltä, joka on erikoistunut keittiösuunnitteluun 

ja tekee tarvittaessa perheille heidän tarpeidensa mukaan räätälöityjä suun-

nitelmia Kontio taloihin ja huviloihin.

“ Päädyimme lopulta tilaamaan 
kaikki kotiimme kiintokalusteet niin 
keittiöön, kylpyhuoneisiin, eteiseen 
kuin kodinhoitotilaan Kontiolta.”

Anna-Kaisa Huusko

Mustan keittiön
lumoissa - Tapasimme Piian kanssa ja juttelimme hyvin tarkkaan läpi meidän toiveet ja 

tarpeet. Kävimme läpi keittiön ja muiden kodin tilojen säilytystarpeet huone 

huoneelta. Ihan kaikkea kuten makuuhuoneen kaapistoja, emme olleet juu-

rikaan ehtineet miettiä etukäteen, mutta saimme Piialta hyviä neuvoja niiden 

valintaan ja mitoitukseen. Hän laati tapaamisemme jälkeen meille alustavat 

3D-luonnokset, joista sai jo käsitystä, miltä tilat ja kaapistot tulevat näyttämään. 

Joitain yksityiskohtia viilattiin vielä hieman tämän jälkeen, kertoo Marjo.

Ennen lopullisten sisustusvalintojen tekemistä Kukkoset päättivät käydä vielä 

Kontion hirsitalojen esittelyalueella Nurmijärvellä, sillä muutamat valinnat 

vielä askarruttivat.

- Käynti auttoi päätösten tekemisessä, sillä joitain asioita oli 

vaikea kuvitella, kun ei ollut nähnyt niitä luonnossa. Emme 

olisi ehkä esimerkiksi uskaltaneet valita mustia ikkunan kar-

meja, jos emme olisi nähneet niitä Nurmijärven esittelyta-

loissa, miettii Marjo.

Perheen valintoja helpotti myös se, että Kontion Espoon myymälässä oli näh-

tävillä konkreettisesti malliston ratkaisut keittiöovista aina roskien lajitteluvau-

nuihin asti. Marjo otti myös mukaansa muutamia ovimalleja ja testasi niiden 

värisävyjä ja sopivuutta kodinkoneiden kanssa.

- Kokonaisuudessaan suunnitteluprosessi meni tosi mutkattomasti. Itse asiassa 

päädyimme lopulta tilaamaan kaikki kotiimme kiintokalusteet niin keittiöön, kyl-

pyhuoneisiin, eteiseen kuin kodinhoitotilaan Kontiolta. Helpottihan se rakennus-

projektiin menevää aikaa ja työmäärää, kun pystyimme hoitamaan kaapistotila-

ukset samasta paikasta kuin talon rungon tilauksen. Siellä tiedettiin ja tunnettiin 

meidän rakennusprojekti. Nyt vain sitten odottelemme, että pääsemme ensi 

kesänä asentamaan kalusteita paikoilleen, kun talon sisätilat alkavat valmistua.
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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.

Moderneilla ja minimalistisilla GROHE Essence -hanoilla 
luot oman ainutlaatuisen tyylin.
Laajan tuotevalikoiman ansioista löydät samasta sarjasta 
soveltuvan hanan kotisi erilaisiin tiloihin, kylpyhuoneesta 
keittiöön. GROHE -teknologia takaa hanojen luotettavan 
toimivuuden. grohe.fi

HILLITTYÄ
ELEGANSSIA
GROHE ESSENCE

grohe_2019_annonce_Kontio-Sky-House_220x285.indd   1grohe_2019_annonce_Kontio-Sky-House_220x285.indd   1 03/12/2019   10.3603/12/2019   10.36

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

http://www.kontio.fi
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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

New Dekton

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

mailto:customerservice.fi@cosentino.com

