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Marina Resort 
 

Marina Resort - missä meri, hiekka ja taivas kohtaavat. Laadukkaat ratkaisut ja 
elämykselliset tilat luotu täydellisen loman lähtökohdista, joko sinulle tai vieraillesi.
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Pohjapiirustus 1 krs.
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Pohjapiirustus 3 krs.
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Näköala-asunto saunalla 33,5m2, 
majoituskapasiteetti 2+2

Kompakti ja korkealaatuinen loma-
asunto omalla saunalla. Laadukkaat 
materiaalit ja nokkela tilajärjestely 
luo aidon lomatunnelman. 
Siirrettävillä puusäleisillä liukuovilla 
muokkaat tilaa tarpeen mukaan. Voit 
avata makuutilan osaksi oleskelutilaa 
mahdollistaen merinäköalat suoraan 
sängystä tai sulkea tilan omaksi 
yksityiseksi alueeksi.  Hulppealle 
kokoleveälle terassille avautuu 
liukuovi ja sinne mahtuu poreamme 
ja auringonottotuolit rentoa oleskelua 
varten. Kalustepaketilla saat 
asunnosta avaimet käteen palvelulla 
itsellesi tai matkailukäyttöön 
tarkoitetun lomakohteen.

Loma-asunto - 1H+K - 33,5 m2
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Näköala-asunto saunalla 37,8m2, 
majoituskapasiteetti 2+2

Kompakti ja korkealaatuinen loma-
asunto omalla saunalla. Laadukkaat 
materiaalit ja nokkela tilajärjestely 
luo aidon lomatunnelman. 
Siirrettävillä puusäleisillä liukuovilla 
muokkaat tilaa tarpeen mukaan. Voit 
avata makuutilan osaksi oleskelutilaa 
mahdollistaen merinäköalat suoraan 
sängystä tai sulkea tilan omaksi 
yksityiseksi alueeksi.   Hulppealle 
kokoleveälle terassille avautuu 
liukuovi ja sinne mahtuu poreamme 
ja auringonottotuolit rentoa oleskelua 
varten. Kalustepaketilla saat 
asunnosta avaimet käteen palvelulla 
itsellesi tai matkailukäyttöön 
tarkoitetun lomakohteen.

Loma-asunto - 1H+K - 37,8 m2
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Perheloma-asunto saunalla 
55,6m2, majoituskapasiteetti 4+2

Tyylikäs loma-asunto kokonaisuus 
perheellesi tai useampaa huonetta 
tarvitsevalle. Spahenkinen 
pesuhuonekokonaisuus muodostaa 
loma-asunnon keskipisteen niin 
että meren puolelle jää kokoleveä 
oleskelutila ja terassi sekä pihan 
puolelle yksityiset makuutilat. 
Liukuovella luot kokoleveästä 
terassista sisätilan sujuvan jatkeen. 
Korkealaatuiset kiintokalusteet 
ja puurimoilla suojattu saunan 
näköalaikkuna muodostavat 
tyylikkään taustan oleskelutiloihin. 
Lisävarusteena voit tilata terassille 
poreammeen tai koko loma-asunnon 
kalustepaketin. Rentoa yhdessäoloa 
meren äärellä!

Loma-asunto - 3H+K - 55,6 m2
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Perheloma-asunto saunalla 
55,6m2, majoituskapasiteetti 4+2

Tyylikäs loma-asunto kokonaisuus 
perheellesi tai useampaa huonetta 
tarvitsevalle. Spahenkinen 
pesuhuonekokonaisuus muodostaa 
loma-asunnon keskipisteen niin 
että meren puolelle jää kokoleveä 
oleskelutila ja terassi sekä pihan 
puolelle yksityiset makuutilat. 
Liukuovella luot merenpuoleisesta 
kokoleveästä terassista sisätilan 
sujuvan jatkeen. Korkealaatuiset 
kiintokalusteet ja puurimoilla suojattu 
saunan näköalaikkuna muodostavat 
tyylikkään taustan oleskelutiloihin. 
Lisävarusteena voit tilata terassille 
poreammeen tai koko loma-asunnon 
kalustepaketin. Hulppea kattoterassi 
lasitetulla osuudella ja suoralla 
etelään avautuvalla merinäköalalla 
tekee loma-asunnosta harvinaisen 
herkun.

Loma-asunto - 3H+K - 55,6 m2
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Perheloma-asunto saunalla 68m2, 
majoituskapasiteetti 4+2

Väljä ja korkeatasoinen loma-
asunto tilaa kaipaavalle. Laaja 
keittiökokonaisuus aamiaiskaapilla 
luo taustan olekselutilalle. 
11m pitkälle terassille johtaa 
korkeatasoiset liukuovet. Terassi on 
helposti kalustettavissa sisätilan 
jatkeeksi - makuuhuoneen eteen oma 
alue aamukahveille, näköalasaunan 
eteen spa-alue ja olohuoneen 
kohdalle pitkä pöytä illanviettoa 
varten. Kapea runkosyvyys varmistaa 
sen, että jokaisesta tilasta meri ja 
luonto on koko ajan läsnä.

Loma-asunto - 3H+K - 68 m2
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Materiaalikonseptit Usva, Hiekka  
ja Ajopuu

Kolme vaihtoehtoista värikonseptia Usva, Hiekka ja Ajopuu ammentavat värimaailmaansa 
ympäröivästä rantamaisemasta ja tuovat sisätilan hienovaraisesti luonnon äärelle. 

 
Usva on kokonaisuuksista vaalein, kun taas Ajopuun tummat sävyvivahteet luovat syvyyttä. Hiekka on 

varma valinta kun tammi ja skandivaavisuus ovat lähellä sydäntä. 
 

Mihin näistä tunnelmista päädytkin, voit olla varma siitä että lomafiilis on taattu.
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Usva

Usva huokuu raikasta 
aamunkoitteen meri-ilmaa ja 
tulvii luonnonvaloa. Kuultavan 
valkoiset puupinnat yhdessä 
hiekkapestyn lattiapinnan 
kanssa kantavat askeleita 
hiekkadyyneille ja antavat tilaa 
ajatuksille ja palautumiselle. 
Eteerinen kokonaisuus on mieltä 
virkistävä ja avartava valinta 
loma-asunnolle. 

Kantavat seinät 
Betoni

Keskisaareke verhoilu 
Kuultavan valkoinen kuusi

Parketti, 1-sauvainen tammiparketti 
Ultramattalakka ja harjattu 

Spa lattia 
Väri Nut Matt

Spa tekstuuriseinä 
Väri Nut Matt
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Hiekka

Hiekka on nimensä mukaisesti 
lämpöä ja pehmeyttä. 
Tekstiili- ja kalustekokonaisuuden 
kanssa sävy-sävyyn puhuva 
seesteinen ulkoasu hivelee 
silmiä nyansseillaan ja 
häiventää ulko- ja sisätilan rajaa 
lempeästi jatkuvuudellaan. 
Pintamateriaalien luonnolliset 
värit tulevat tässä konseptissa 
kauniisti esille.

Kantavat seinät 
Betoni

Keskisaareke verhoilu 
Hiekkapesty tammi

Parketti, 1-sauvainen tammiparketti 
Ultramattalakka ja harjattu 

Spa lattia 
Väri Nut Matt

Spa tekstuuriseinä 
Väri Nut Matt
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Ajopuu

Ajopuun hienostunut 
käsinkosketeltava savutammi 
on kaunis kontrasti ympäröiville 
herkille hiekan- ja harmaansävyille. 
Vaalean tilan keskisaarekkeena, 
kuin pelkistetty moderni 
savusauna, se luo taustan 
tapahtumille ja korostaa 
erityisesti konseptia tilasta tilan 
sisällä. Ajopuu on valinta laatua 
ja arvokkuutta kunnioittavalle.

Kantavat seinät 
Betoni

Keskisaareke verhoilu 
Savutammi

Parketti, 1-sauvainen tammiparketti 
Ultramattalakka ja harjattu 

Spa lattia 
Väri Nut Matt

Spa tekstuuriseinä 
Väri Nut Matt
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Henkäys 
-kalustepaketti

Studio Puisto Arkkitehtien kuratoi-
ma kalustepaketti on kustomoitu 
harkitusti yhteensopivaksi kolmen 
vaihtoehtoisen sisustusvärikon-
septin kanssa. 
 
Massiivitammikalusteet ja pella-
vanomaiset tekstiilit moninaisissa 
hiekansävyissään muodostavat 
harmonisen ja lämpimän kokonai-
suuden lomakodille meriluonnon 
helmassa.  
 
Aitojen materiaalien kosketeltavat 
pinnat ovat lupaus laadusta ja 
kestävyydestä. Kalusteiksi onkin 
valikoitu kotimaisia ja pohjoismai-
sia vastuullisia luottovalmistajia, 
joiden selkeälinjainen, puhdas 
muotokieli tukee ajatusta pitkäai-
kaisesta käyttöiästä. 
 
Sisustusvalaisimet jatkavat 
samaa linjaa ajattomalla ulko-
muodollaan ja valonlaadulla, joka 
muuntautuu helposti eri tunnel-
miin moninaisina vuodenaikoina. 
 
Päivän päätteksi hyvät unet 
raikkaan meriulkoilman saattele-
mana viimeistelee ensiluokkainen 
sänkykokemus. 

Referenssi matto
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Henkäys -kalustepaketti  
 
 

Kalustepaketin kokonaishinta:  

10 335 e (sis. alv 24%) 

 
1  Skandi -ruokapöytä / Nikari, halk. 80 cm, 1 kpl 
2  Cross Chair -tuoli / Takt Cph, 2 kpl 
3  Soft Edge 72 -jakkara / Hay, 2 kpl 
     
 
4  Frendi -vuodesohva / Tapio Anttila,  
    L204xS950xK80 cm, 1kpl 
5  Sling -sohvapöytä / Takt Cph, L72xS80xK37           
    cm, 1kpl 
6  Bernard -nojatuoli / Hay, 1 kpl  
7  Natural Navy -torkkupeitto / Roots Living, 1kpl 
 
8  VL45 Radiohus 250 -riippuvalaisin,  
    halk. 25 cm, 1kpl 
9  Lampe de Marseille Mini -seinävalaisin / Nemo                             
    Lighting, 1kpl 
 
10 Unikulma -hotellitason sänkypaketti, parisän-
ky 160x200 cm, (sis. runkop., petausp.,tyyny, 
t.suoja,peite)   1 kpl    
  
11 Neela -sisustusverhot / Eurokangas, sis. kisko    
      ja asennus, asuntokohtaisesti 3-4 kpl 
12  Lior Smart Strand -matto, 220x300 cm, 1kpl 

 
Terassikalusteet  
 
13 Rima -lounge-tuoli / Kutuluoto, 2 kpl 
14 Rima -lounge-pöytä, ulko, L80xS50xK43 cm,   
     1kpl

Haluatko laajentaa pakettia useammalla sän-
gyllä tai isommalla ruokailuryhmällä? Annamme 
mielellämme tarjouksen.

Referenssi matto
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