
Tervetuloa tutustumaan K-raudan ja Rautian laajaan talovalikoimaan Kalajoen Loma-
asuntomessuille
K-rauta ja Rautia esittelevät Suomen laajimman talovalikoiman erilaisia loma-asuntovaihtoehtoja Kalajoen Hiekkasärkillä järjestettävillä Loma-
asuntomessuilla 23.6. - 6.7.2014.

Kotitalo Tähkä (kohde 9)

Kotitalo Merisävel (kohde 5)

Kotitalo Merisävel on suunniteltu kahdelle aikuiselle vapaa-ajan käyttöön ja edustustiloiksi. Hiekkadyynin päällä kohoavan tyylikkään vapaa-ajanasunnon
huoneistoala on 120m2 ja oleskelutiloissa on väljyyttä. Terassia on talon koko etelänpuoleinen sivu ja terassimaisemana on kaunis ranta. Saunaosastolta
on käynti katseilta suojassa sijaitsevaan ulkoporeammeeseen, joka lämpiää aurinkopaneelilla kerätyllä energialla. Päänäytteilleasettajana toimii Ylivieskan
K-rauta Rautapohja.

Kotitalo Tähkä (kohde 9)

Kotitalo Tähkä tarjoaa modernin ulkokuoren sisällä valoisan ja viihtyisän loma-asunnon, joka on suunniteltu pariskunnalle tai pienelle perheelle. Alakerran
oleskelutiloissa avautuu esteetön näköyhteys kauniille lammelle. Oleskelutilan korkeiden ikkunoiden ansioista myös yläkerrasta avautuu vuodenaikojen
mukaan muuttuva merinäkymä. Erillinen rantasauna lammen rannassa sopii myös vieraiden majoittamiseen. Huoneistoala tässä kohteessa on 142m2.
Päänäytteilleasettajana toimii Ylivieskan K-rauta Rautapohja.

Omatalo Villa Valli (kohde 20)

Omatalo Villa Valli on Tampereen Asuntomessujen Ruusuvuori-kohteesta pienennetty, huoneistoalaltaan 153 m2:n avara ja valoisa loma-asunto. Villa Valli
kätkee sisälleen atriumpihan, joka on rakennettu terassiksi. Kirkkaalla kesäsäällä lomalainen voi ottaa atriumterassilla aurinkokylpyjä. Tummia syysiltoja
varten on rakennettu myös ulkotakka. K-rauta Kokkola toimii kohteen päänäytteilleasettajana.

Omatalo Meriharakka (kohde 21)

Omatalo Meriharakka sijaitsee messualueen keskellä ja talon pohjaratkaisu on suunniteltu ilmansuunnat, näkymät ja auringon kiertosuunta huomioiden.
Modernissa talossa on lähes kokonaan mustavalkoinen sisustus ja olohuoneessa futuristinen takka. Huoneistoala tässä kohteessa on 87m2. Talon
ympärille on rakennettu katettuja ja kattamattomia terassitasoja. Lisäksi pihapiiristä löytyy Kimara-pihasauna sekä palju. Päänäytteilleasettajana toimii K-
rauta Kokkola.

Talo SalmenPohja (kohde 12)

Ylivieskan K-rauta Rautapohja esittelee lisäksi todellisen timpurintyön taidonnäytteen, pitkästä tavarasta alusta loppuun rakennetun avaran ja toimivan
loma-asunnon. Arkkitehtitoimisto Avarion Teemu Leppäsen käsialaa ovat 93,5m2 päärakennus sekä 17m2 rantasauna, joiden sisustussuunnittelusta on
vastannut K-rauta Rautapohjan Auli Palola.

Kodin Ykkönen on mukana sisustamassa kahta loma-asuntoa - Kotitalo Tähkä (kohde 9) ja Pallas 100 (kohde 24)

Kodin Ykkönen on tuonut loma-asuntojen sisutukseen harmonisen ja ajattoman kokonaisuuden. Sisustusratkaisut on valittu ennakkoluulottomasti niin
moderniin kuin perinteiseen mökkiin sopiviksi. Värimaailmassa sisustustuotteiden värit ja kuviot pääsevät parhaiten oikeuksiinsa rauhallista taustaa vasten.
Valinnoissa on erityisesti huomioitu mökkikohteiden mittakaavat ja myös sisustuksen ekologisuus – huonekaluissa on puuta ja sisustustekstiileissä
luonnonmateriaaleja: pellavaa, puuvillaa ja villaa.



luonnonmateriaaleja: pellavaa, puuvillaa ja villaa.

Lisää kuvia kohteista löytyy K-raudan Asuntomessugalleriasta 2014
http://www.k-rauta.fi/talopaketit/asuntomessugalleria2014/pages/etusivu.aspx

Lisätietoja:

Kotitalo-kohteet ja Talo SalmenPohja:

K-kauppias Jukka Nissilä, K-rauta Rautapohja Ylivieska, puh. 044 5109 334
Myyntipäällikkö Petri Torvinen, Rautakesko Oy, puh. 010 53 20638

Omatalo-kohteet:

K-kauppias Jarkko Träsk, K-rauta Kokkola, puh. 0207 801 738
Myyntipäällikkö Petri Torvinen, Rautakesko Oy, puh. 010 53 20638

Kodin1-sisustus:
Asiakkuusjohtaja Heli Törrönen, puh. 010 53 37021

K-raudan ja Rautian tarjoaman Suomen laajimman talo- ja loma-asuntovalikoiman tuotemerkit ovat Ainoakoti, Kimara, Kotitalo ja Omatalo.

Kodin1-sisustustavaratalot ja verkkokauppa (www.kodin1.com) tarjoavat asiakkaalle ajassa elävät, helposti ostettavat kodin ratkaisut arkeen ja juhlaan.
Suomen monipuolisimmalla sisustus-tavarataloketjulla on 12 tavarataloa.

Rautakesko 
Rauta- ja sisustuskauppaa sekä maatalouskauppaa harjoittavan Rautakeskon vähittäiskauppaketjut ovat K-rauta, Rautia, Byggmakker, Senukai, OMA ja
K-maatalous. Rautakesko johtaa ketjujaan, yhdistää niiden ostovoiman, järjestää tehokkaan logistiikan, hankkii kauppapaikat ja takaa kaupoille vahvan
markkinointi- ja kehitystuen. Rautakesko toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.


