
Sisustusmallisto

Sisustuskuva



Opas sisustusvalintoihin

Sisustusvalinnat

MaxBuildin rakennusprojektin asiakkaana voitte suunnitella kotinne vastaamaan juuri teidän 

tarpeitanne, sillä tarjoamme laajat muutosmahdollisuudet.

Olemme luoneet avuksenne valmiin sisustusmalliston, josta voitte helposti räätälöidä 

mieleisenne kaluste- ja pintamateriaalikokonaisuudet. Voitte suunnitella ja valita kotiinne sopivat 

materiaalit yhdessä asukasmuutosvastaavamme kanssa myös valmiiden vaihtoehtojen 

ulkopuolelta muutostyönä.

Olemme kaikki erilaisia ja meillä on kaikilla omat kriteerit mitä haemme sisustukselta. Onko se 

sitten värien loistoa vai pastellisävyjen harmoniaa, sen päätätte itse. Materiaalivalintojen 

tekeminen kannattaakin aloittaa kartoittamalla omat tarpeet ja valita käytännöllisiä ratkaisuja 

viihtyvyyttä unohtamatta. Tukenanne ovat sisustusvalintojen ja muutostöiden ammattilaisemme, 

asukasmuutosvastaavat, jotka mielellään auttavat teitä valinnoissanne.

MB-sisustusmallisto

Olemme suunnitelleet valmiiksi uuteen kotiinne räätälöidyn malliston. Mallistosta löydätte paljon 

laadukkaita tuotteita, jotka sisältyvät uuden kotinne hintaan. Vakiomalliston lisäksi meillä on 

tarjota laaja valikoima lisähintaisia ratkaisuja, joilla saatte luotua kotiinne omaa 

persoonallisuutta ja tyyliä. Näistä valmiiksi suunnitelluista materiaaleista on mallinäytteet esillä 

MaxBuildin ideaLoungessa sekä kalustenäyttelyissä kalustetoimittajilla. 

Erityistoiveet

Laadimme asuntokohtaisista erityistoiveista aina erillisen tarjouksen. Mikäli toivomissanne 

muutoksissa tarvitaan erikoissuunnittelua, laaditaan ennen suunnittelun aloittamista siitä sitova 

sopimus. Asuntokohtaiset erityistoiveet toteutetaan aina työmaan aikataulun sekä materiaalien 

tilaus- ja toimitusaikojen mukaisesti.



Opas sisustusvalintoihin

Tästä materiaaliesitteestä löydätte uuden kotinne ostohintaan sisältyvät pintamateriaalit sekä 

muutamia muutostyönä tilattavia vaihtoehtoja. Esitteessä olevat kuvat ovat havainnekuvia 

eivätkä välttämättä vastaa täysin toteutuksen mukaista lopputulosta. MaxBuild on oikeutettu 

tarjoamaan korvaavaa tuotetta, mikäli tarjotun tuotteen toimitukselle / asennukselle olisi jokin 

este. Näissä tapauksissa olemme asiakkaaseen yhteydessä viipymättä.

Kaikki materiaalimallit ovat nähtävissä yhteistyökumppaneidemme näyttelytiloissa. Lisätietoa 

saatte asukasmuutosvastaaviltamme.

Asunnonostajan tulee tutustua myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin suunnitelmiin kauppakirjan 

allekirjoittamisen yhteydessä. Lopulliset yksityiskohdat on määritelty myyntiasiakirjoissa. 

Kiintokalustetoteutus voi jonkin verran poiketa arkkitehtipiirustusten kalustemäärityksistä ja -

kaavioista. Kiintokalustus toteutetaan keittiösuunnittelijamme suunnitelmien mukaisesti. 

Suunnitelmista saatte havainnekuvat.

Pintamateriaali– ja kalustevalinnat tehdään internetpohjaisen G-Builder suunnittelu- ja 

materiaalivalintaohjelman kautta. Ohjelman käytöstä lähetetään erikseen kattavat ohjeet. 

Prosessin sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki tiedot löytyvät samasta paikasta. 

Asukasmuutosvastaavamme auttavat teitä mielellään valintojen tekemisessä.

Mikäli ette löydä sopivaa ratkaisua näistä valmiista suunnitelmista, älkää epäröikö kääntyä 

asukasmuutosvastaavamme puoleen. Meillä on mahdollisuus räätälöidä juuri teidän 

tarpeisiinne sopiva ja näköinen koti. 60 minuutin henkilökohtainen suunnitteluaika on teille 

Maxikodin asiakkaana maksuton. Saatte muutostöistä erillisen tarjouksen.

Huomioittehan, että omia materiaaleja ei voi toimittaa rakenteilla oleviin koteihin takuusyistä 

eikä omia urakoitsijoita voida sallia työmaalla urakka-aikana. 



Harmonyn kiintokalusteet ja pinta-materiaalit 

sisältyvät kotisi ostohintaan

HARMONY
Kotinne ostohintaan sisältyvä mallisto



Allaskaappi + allas

Graphic (Gustavsberg)

• Kaksi vetolaatikkoa + säilytyslokero
• laatikoissa Soft close –mekanismi
• väri: valkoinen tai harmaa 
• posliiniallas
• leveys: 600 mm
• Pyöreä vedinnuppi: kromi

Peili

More to See One (Villeroy & Boch)

• LED-valaisin upotettuna peililasiin
• Alumiinirunko
• Leveys 600 mm

TAI Peilikaappi (tarkista kylpyhuoneen kaavioista kumpi tyypitetty)

Kylpyhuoneen kalusteet
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Peilikaappi

Graphic (Gustavsberg)

• Kaksipuoliset peiliovet
• Pistorasia

• Suurentava peili
• Leveys 600mm

• Väri: valkoinen tai 
harmaa



WC-istuin

Nautic 1500 Hygienic Flush (Gustavsberg)

• Avoin huuhtelukaulus
• Duo- tai Single-huuhtelu
• piiloviemäri S-lukko
• valkoinen peruskansi

Pesuallashana 
(Erillisen pk ventiilin kanssa) 

Nautic 214147

•kromattu
•bidésuihku

•vettä säästävä, 
energialuokka A 

Pesuallashana  
(sis. Pk ventiilin) 

Nautic 214185

•kromattu
•Bidésuihku + pk-venttiili

•Kääntyvä juoksuputki 150 mm
•vettä säästävä, energialuokka A 

Kylpyhuoneen kalusteet
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Suihkuseinä

Vihta Ocean kääntyvä suihkuseinä 

•Mattaharmaa profiili
•Kirkas lasi
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Suihkuvarusteet

Nro 103250 (Gustavsberg)

• säädettävä yläkiinnike
• 3-toiminen käsisuihku
• saippuateline
• suihkuletku 175 cm

Suihkutermostaatti

Nautic 215304

• kromattu
• Saatavana 
vaihdinjuoksuputkella 
• vettä säästävä,
energialuokka B

Pyyhekoukkulista

Spa Kiiltävä metalliseos 4 os sekä 2 os.

Kylpyhuoneen kalusteet
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Wc paperiteline

Spa Kiiltävä metalliseos



Kylpyhuoneen Seinäkaakeli

ABL Tesla 25x50 Matt
EN 14411 L BIII – Standardin mukainen lasitettu 
seinäkaakeli

3 Eri värivaihtoehtoa Kylpyhuoneen seinille: 
Antracite, Pearl ja White

Urakkaan kuuluva saumaus: Light Grey

Antracite

Pearl

White-Grey

ABL Blanco Brillo AD 25 x 50 cm, 

EN 14411 L BIII – Standardin mukainen lasitettu 
seinäkaakeli

valkoinen matta tai kiiltävä

Urakkaan kuuluva saumaus: 
Marmorinvalkoinen

Kiiltävä tai 

Mattavalkoinen

Laatat
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa



Laattakulmalista
Mattaharmaa metallinen kulmalista 
kylpyhuoneiden ulkokulmiin kaikkien sävyllisten 
seinälaattojen kanssa.
Kokonaan valkoisen seinäkaakelin kanssa 
asennamme valkoisen kulmalistan, ellei toisin 

sovita. 

Eritasolista
Mattaharmaa metallinen eritasolista eteislaatan 
sekä parketin väliin.

Laatat
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Kylpyhuoneen Lattialaatta

ABL LOTUS 10x10 Matt
EN 14411 L BIII – Standardin mukainen 
Lattialaatta 

3 Eri värivaihtoehtoa Kylpyhuoneen lattiaan 

Urakkaan kuuluva saumaus: Light grey

Lisää muutostyönä tilattavia laattamalleja 
ideahuoneessamme sekä ABL myymälässä

Black

Grey

Antracite



Parketit ja listat
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Parketti
Karelia Tammi Natural Matt 3S. Parketti

Pintakäsittely: Mattalakka
Luonnontuote, sävyerot normaaleja. 
Värimuutos - Sävy syvenee ajan myötä

Mitat 14 mm x 188 mm x 2266 mm
Natural sävy tai Vanilla

Lisää muutostyönä tilattavia parkettimalleja 
ideahuoneessamme

Vanilla Natural

Puujalkalista, valkoinen tai sävyllinen

16mm
Valittavana valkoinen jalkalista tai Tammensävyinen 
jalkalista.
Huomaa että sama jalkalista asennetaan koko 
asuntoon, myös eteiseen, johon asennetaan laatta.
Huom. MALLIKUVA Saman tyyppisistä listoista. 

Kynnyslista Mattaharmaa metalli
Liikuntasaumoihin, oviaukkojen kohdalle. 

Huom. MALLIKUVA Saman tyyppisestä listasta. 

Puupeitelista, valkoinen 12mm
Huom. MALLIKUVA Saman tyyppisestä listasta

Valkoinen

Metalli lista

Tammi



Välitilanlaatat ja levyt
Mallit esillä Maxbuildin IdeaLoungessa

ABL Evolution Blanco 7,5 x 15
Kaakeli

Valkoinen Matt ja Kiiltävä 
Sekä Greige

Voidaan latoa tiililadonnalla tai tasaladonnalla. Tiililadonta 
lisähintainen valinta.
Erivärinen saumaus korostaa laatoituksen ilmettä, mutta 
suosittelemme vaaleanharmaata tai keskiharmaata saumaväriä 
Käytännöllisyyden takia.
Urakkaan kuuluva saumaus: Light Grey

Valkoinen Greige

Tasaladonta

Arens Välitilanlevy
-Eurooppalaista laatua

Välitilan levy on helppo pitää puhtaana.
Se on helppo vaihtaa tyylin muuttuessa 
toiseen. 

Kolme eri väriä
Hiekka, valkolaasti sekä RST

Lisää muutostyönä tilattavia 
välitilanlevymalleja ideahuoneessamme

Hiekka

Valkolaasti

RST



Keittiöhana

Nautic 204096

•kromattu
•pesukoneventtiili
•vettä säästävä, energialuokka B 

Keittiön kalusteet
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Arens
-Eurooppalaista laatua

keittiön tasot 3 erilaista

Tasot ovat laminaattitasoja. Paksuus 30mm

AT354 Tumma Betoni
AT346 Betoni
AT322 Valkolaasti

Muutostyönä tarjoamme erilaisia laminaatti, kivi- ja 
kvartsitasoja. Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa.

Tumma Betoni Betoni valkolaasti

Keittiö allas
RST allas yhdellä suurella altaalla 
tai suurella ja pienellä erillisaltaalla
Tarkista allastyyppi keittiökaavioista
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Arens keittiökaapin ovet
-Eurooppalaista laatua

Keittiön Rungot valkoinen kalustelevy

Ovivaihtoehdot: 
Tammi Antiik Laser Tec
Metallic Laser Tec
Valkoinen Laser Tec
Valkoinen Laser Tec

Voit valita 1-2 ovimallia, jotka asennetaan ylä ja 
alakaappeihin. 
Mallikeittiö esillä MaxBuildin toimistollamme

Muutostyönä tarjoamme erilaisia keittiökaapin 
ovia. Mallit esillä MaxBuildin Ideahuoneessa.

Matta Kiiltävä

Metallic Tammi

Keittiön kalusteet
Mallit esillä MaxBuildin IdeaLoungessa

Arens vetimet ja sokkeli
-Eurooppalaista laatua

Valkoinen melamiinisokkeli

Vedin KAEA189-128 vakiona. 
Muutostyönä tarjottavat mallit 
esillä IdeaLoungessamme



Kodinkoneet

Liesikupu
Valkoinen liesikupu, auki vedettävä malli

Gram astianpesukone 60 leveä TAI 45 leveä

(tarkista keittiökaavioista)

Keittiön välitilan valaistus
Työpistevalaisin CINDY PRO 3312 LED valaisin
pistorasialla



KodinkoneetKodinkoneet

Gram Jääkaappi

Asunnon koosta riippuen vapaasti seisova 
erillinen jääkaappi TAI yhdistelmä 
jääkaappipakastin

•Gram Pakastin

•Asunnon koosta riippuen vapaasti seisova 
erillinen pakastinkaappi TAI yhdistelmä 
jääkaappipakastin



Kodinkoneet

Gram Kalusteuuni valkoinen 

Gram  Induktiokeittotaso
Mustaa lasia



Kylpyhuoneen alakatto

2 vaihtoehtoa, tervaleppäpaneeli tai 
Valkokuultolakattu vähäoksainen mänty

Saunat

Lauteet 

Suora laude tervaleppä
Saunan seinäpaneelit sekä 
kattopaneeli tervaleppä. 

Lauteet valmistetaan paikanpäällä 
mittatilaustyönä. 

Valkokuultolakattu 

tervaleppä

tervaleppä



Saunat

saunavalaisin Ensto

Enston saunavalaisin mäntyritilällä pinta-

asennukseen 60W. E27. IP34

Asennetaan ylälauteen alle

Kiuas Harvia Sound sähkökiuas
2 eri väriä: Musta ja RST



Väliovet

Väliovet
Huoneiden väliovet: 
valkoinen laakaovi

1 Kpl Seinän sisään liukuva valkoinen 
laakaovi yläkerran makuuhuoneessa

Liuku-ovet
Eteisen liukuovet Arens Peiliovet 
Harmailla metallikehyksillä ja kiskoilla
Liukuovissa stopparit vakiona

Liuku-ovet
Makuuhuoneiden komeroiden liukuovet 
Arens valkoiset laakovet
harmailla metallikehyksillä ja kiskoilla
Liukuovissa stopparit vakiona

Makuuhuoneiden komeroiden ovet vakio 
valkoinen kääntyvä ovi.



Materiaalivalintaohjelma 

Maxikodin ostajana, saatte käyttöönne maksuttoman 3D suunnitteluohjelman 
helpottamaan materiaalivalinnoissa.
Olemme mallintaneet 3D malliin jokaisen asunnon, jonne saatte henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset. Ohjelmaan on mallinnettu urakkaan kuuluvat pintamateriaalit ja 
kiintokalusteet sekä erialisia lisähintaisia vaihtoehtoja. Ohjelmalla pääsette 
kurkistamaan 3D maailmaan, miltä uusi kotinne tulee näyttämään! 

Ohjelma tarjoaa pintamateriaalien ja kiintokalusteiden lisäksi erilaisia kalustemalleja, 
joiden avulla voitte suunnitella myös kotinne kalustesijoittelua. 

Toimitamme henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ohjelmaan kaupanteon jälkeen. 
Käyttäjätunnusten mukana toimitamme ohjelman käyttöohjeet, Sen käyttö on hyvin 
helppoa!



Tästä esitteestä löydätte pintamateriaalit ja kalusteet jotka kuuluvat kotinne
myyntihintaan. Mutta ei hätää jos ette löydä valmiista tuotepaketista
etsimäänne; meillä on tarjota laaja valikoima muutostyönä tilattavia vaihtoehtoja, niin 
keittiön kaapin ovia, kodinkoneita, tasoja, kylpyhuonekalusteita, laattoja kuin 

parketteja ja paljon muuta!

Tiloissamme on nähtävillä erilaisia lisähintaisia materiaalivaihtoehtoja, sekä 
yhteistyökumppaniemme näyttelytilat palvelevat teitä aina laajemmin 
tuotekokonaisuuksin. MaxBuildin IdeaLoungessa on nähtävillä pintamateriaalimallit 
sekä keittiö ja kiintokalustemallit sekä kylpyhonekalusteita. Ottakaa yhteyttä niin 
kerromme lisää.

Asukasmuutosvastaavamme auttavat teitä valintojen tekemisessä 
IdeaLoungessamme.

Muutostyöpalvelu 



Vaikuta – vaikutu!


