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Aktiivisen lapsiperheen mieltymyksiin räätälöity K-Raudan Ainoakoti-malliston talo sai nimekseen Casa Terde erityisesti komean,
kaksion kokoisen kattoterassin innoittamana. Asuntomessukohteen hulppeat terassit stailasi blogisti ja puutarhavisiönääri
Sanna Rasku Kukkala.fi-blogista.

Porin Asuntomessualueella sijaitsevassa Ainoakodin 175-neliöisessä Casa Terdessä on haluttu luoda eri toiminnoille yksittäisiä tiloja –
tinkimättä kuitenkaan avaruudesta ja yksilöllisistä tarpeista. Valoisa, korkea olohuone on yhteydessä ruokailutilaan ja harmoniseen Cello-
keittiöön. Moderneissa keittiökalusteissa on paljon lasku- ja säilytystilaa. Ylä- ja alakaapistojen kaksi eri syvyyttä muodostavat kehyksen
avaralle tilalle. Ovimalleissa on yhdistetty modernia täysmattaa Pääskylä greigeä ja puukuvioista Paavalniemeä.



Kaksi lastenhuonetta sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa, ja yläkerta on aikuisten valtakuntaa. Vanhempien makuuhuoneen
yhteydessä on monien haaveilema käytännöllinen "walk-in"-vaatehuone sekä kylpyhuone. Parvella on reilusti tilaa oleskeluun, näkymä alas
olohuoneeseen sekä kulku hulppealle kaksion kokoiselle kattoterassille.

Suuri 67-neliön kattoterassi toimii kesällä keittiönä ja perheen olohuoneena. Osittain pergolalla katetulla aurinkoisella terassilla voi myös
viihtyä katseilta suojassa. Alaterassi toimii rentoutumispaikkana, ja sen yhteydessä on ylellinen Cello Spa -ulkoporeallas. Sähkölämmitteinen
ulkoporeallas lämpenee nopeasti ja tarjoaa kylpyhetkiä ympäri vuoden.

Työtehoseuran raati valitsi Casa Terden yhdeksi toiminnallisuudeltaan ja ekologisuudeltaan parhaimmista taloista Porin Asuntomessuilla ( TM
Rakennusmaailma 27.6.2018 ).

Tule tutustumaan Asuntomessujen Ainoakoti Casa Terdeen sekä hakemaan raikkaat ideat isolle tai pienelle terassille. Inspiroivat terassit
stailasi raikkaaseen tyyliinsä kukkia ja kasveja rakastava Kukkala.fi -blogin kirjoittaja Sanna Rasku, joka on tavattavissa Casa Terdellä median
ennakkopäivänä 5.7.
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K-Rauta – Yllättävän helppoa

Me uudistuvassa K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja
remontoinnissa mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa
kuin verkossakin. Sinua palvelee 137 uudistunutta kauppaa kattaen koko Suomen Tammisaaresta Ivaloon. K-rauta.fi


