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4. Camille-sarjan CORDELIA-tapetti on 53 cm eveää, viis väriä 68 €/rl, AM-l',1arkk noint.
5. Minottin AsToN-nojatuoliin on saatavssa useita päälystevärelä, tedustelut Skanno.
6. Asuntomessuien Skamm ta on Puuste I 'keittiön runko on me ami nia, våri tåän DIAMANT
GREY Etulevyt ovat mdf-levyä ta vårinä matta lummanv hreä erikossävy. Ohut keraam nen
taso kruunaa tunne rna lisen kokonaisuuden. Z Kennokuv o nen tyyny on Bo Conceptin syksyn

kokoelmasta.8. Orreforsin CUP CA(E -läsituikuissa on kolme kokoaja neljä våriä, s!urin
O 18 cm, noin 44 €, t eduste ut Trexet. 9. Al ergiatu nnuksen saaneen

SMRN|-pussilakanasetin

toisena vär nå on saatavlssa syksyn keta nen 48 €, Flnlayson.10. Kot maisen Adean BAND-

moduulisohva kuvan kokoonpanossä maksaa 3 556 €, Vepsäläinen.ll. TINT-torkkupeitto
on ohutta villaa, kuusiväriä, koko 130 x 180 cmja hinta 100 €, normann-copenhagen com.
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Portaat tuottivat paljon päänvaiväa, muttå näyttåvään lopputulokseen ollaan tyytyväisiä.

udcsta talosta hravcillr l:ihti

kiiutiin t:i\sin kä\1linnöllisislä
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tökohdistu: tlija llakosulon kolrlrilirpsiscn urNiopcrhccn cdclli
Dcn koti

I

oli

vitirlonsuDto,.ioka alkoi klivdii ahtilaksi pcrhccn kas
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cssil. ,\lkoi kii\xs sopil|n tontin ctsiDtii unclnratalrllc.

'lirircissa oli kohtuullincn t\i)matka nlolcnlmille vanhemrlilk'.ia
sopi\a \,älimatka äitinsä luona välilläasuviin lapsiin. Nlicluinen tontti lij,)t)itun
nelmallisestaja puutarhamaisesta 'fapiolasta. Vanhoja isoja tonttcja on tälläkin

aluccllajaottu picnemmiksija m)-1t! etccnpiiin uusille rakentajille. Tätäkin 1lvästii modernia taloa )mpäröivät vanhat puutalotja niidcn pienct pihasaun t.

tl
lson ja valoisan olohuoneen nurkkaukseen saåtiin
kodikäs pesä Adean Cämp-divaanisohvalla. Divaanipala
ja valkoiset rahit tuovat isolle perheelle ja vieraille lisää
ist-umapaikkojä. Valkoisen kodin olohuonekin on lähes
täysvalkoinen, mutta tekstiilit pehmentåvät tilan.
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Lasinen sohvapöytå pååstää
nukkämäton hienosti oikeuksiinsa.
Kodin värimäailmaån tåydellisesti
sopiva eläväpintainen täulu on
löytö ystävien varästosta.
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'J Kylpytiloien vieressä sijaitseva takkahuone toimii sekä
lasten pelihuoneena että vilvoittelutilana saunan jälkeen,
Band-sohvaryhmä
sillä siitå on uloskåynti pihalle.
on Adean, K-tuolit Woodnotesin, matto Vepsälåiseltä.
Takkåhuoneen taulut ovat löytö yståvien varastosta.
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hrurlstuskrnrppect pois klisistii kr)dinhoitohu(rtccn \lttc\dcssii si
.iiiitsc\ aan siiilll\slru(nlccsccn. Its(r ttcistilitt siiil\f iit niiin ilitlit siistci
D:i.-\lakcrrun

lilttiitmrteria liksi\alittiirrr()hkeastipllhtniln!alk()incn

l)i\ llin \i]likoinristx. Sc (m ntntcriMliltrirn
joka
orr liihcs naärnllltllltLlnlat(m, täluilllllttl
mirrnxn ikonrp()siittiir.
nratuD ia hclplrrltoitrincn nrateriiuli.
Yllikcrritn I tlia (n Knrcliln \':llkomirthlrl(itttu s:llrrrip{rkctti.
.i{)li| pchrrcnt:i:i koko takrn ilnrcttli. l\tLtsldlin kcittiti (xl li htcer)
kolkcakiiltoinen laätta
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ulir. tunr nria.ja lirlkoisia krappe'ia rltd istclcvli kotnpakt i
krrkonaisuus. \lusta kivitaso oli ehdottonran sclr ii |irlitrta. Lapsillc
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