
Lehtikuusenkatu 8
Seinäjoki

Muuttovalmis

1/2021



Terassi

Varasto
Eteinen

Mh

Khh Ph

S

Mh Mh

WC

WC

Parveke

Helppoa asumista rauhallisella alueella 
lähellä kaupunkikeskustan palveluja.

Sisustuksessa toistuvat pehmeät ja 
lämpimät vaalean sävyt. Kalusteiden 
messinkiset yksityiskohdat tuovat 
ripauksen ylellisyyttä.

Tervetuloa Kotiin.
Idyllinen Kivistön asuinalue on saanut viime vuosina uutta ilmettä uudis-
rakentamisen ansiosta. Suojainen ja rauhallinen Lehtikuusenkatu jatkuu 
kävelytienä. Kävelytien kautta on kulku jalkaisin tai polkupyörällä pienen 
sillan ylittämällä Vapaudentielle. Lähin kauppa, Kivistön S-market sijaitsee 
vain noin 500 metrin päässä. Lehtikuusenkadun rivitaloasunnot soveltuvat 
hyvin perheille tai pariskunnille, jotka arvostavat laadukasta ja yksinkertaista 
asumista, vaivatonta liikkumista sekä keskustan monipuolisia palveluita.

Sisustussuunnittelu sekä materiaalien valinta on tehty  asumismukavuuden 
ja toimivuuden ehdoilla. Kohde toteutetaan erittäin laadukkaista materiaa-
leista käyttäen hyväksi rakennusalan uusimpia ja tutkittuja ratkaisuja. Asumis-
mukavuuden takaa vesikiertoinen lattialämmitys sekä automaattisesti 
sisäilman mukaan säätyvä ilmanvaihto. Sisustuksessa toistuvat pehmeät 
ja lämpimät vaalean sävyt. Kalusteiden messinkiset yksityiskohdat tuovat 
ripauksen ylellisyyttä.

Asumista helpottaa reilunkokoinen eteinen. Alakerta avautuu eteisen jälkeen 
avarana tupakeittiönä. Kolme makuuhuonetta ja kylpyhuone on sijoitettu 
yläkertaan selkeällä pohjaratkaisulla. Kaikissa asunnoissa on omat 5,5 m²:n 
kokoiset lämpimät varastot.

1. kerros 2. kerros

Lehtikuusenkatu 8 on kolmen asunnon kiinteistömuotoinen 
rivitalo Seinäjoen Kivistön kaupunginosassa, noin kahden 
kilometrin kävelymatkan päässä torilta. Kohteen arvioitu 
valmistumisaika on tammikuussa 2021.

@konseptikoti
104 m² – 4h+k+kh+s

Seuraa kohteen valmistumista

Pohjakuva on suuntaa-antava, ei mittakaavassa.



KonseptiKoti Oy rakennuttaa viihtyisiä, toimivia 
ja laadukkaita koteja. Meillä on vahva motivaatio 

tuoda rakennusalalle uusia ja innovatiivisia 
kohteita. Seuraamme aktiivisesti rakennusalan 

kehitystä ja trendejä, valikoiden parhaita 
ratkaisuja kohteisiimme.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, että 
voisimme tarjota asiakkaillemme parasta. 

Rakennamme asuntoja, joiden laatu, 
käytännöllisyys, estetiikka ja tekniset ratkaisut 

ovat huipputasoa. Kohteemme rakennetaan 
elämistä varten, kestämään aikaa.

www.konseptikoti.fi

Rakennamme koteja,  
emme kompromisseja.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja tästä  

tai muista kohteistamme:  
Riikka Palo, puh. 010 200 8782, 

myynti@konseptikoti.fi

Esitteen kuvat ovat havainnekuvia 
kohteesta ja esimerkkikuvia 

sisustuskonseptista.
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