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VILLA PELICAN

TÄYDELLINEN KOTI 
LAPSIPERHEELLE, JOKA 
ARVOSTAA MODERNEJA 

RATKAISUJA JA 
TURVALLISUUTTA. 

Tämä moderni ja uudenveroinen asunto huippusijainnilla
puhuttelee arkkitehtuurillaan ja toiminnallisuudellaan ja sopii
niin sijoittajille kuin toimivaa ja turvallista perheasuntoa
etsivälle. Meri, Westendinpuiston koulu, päiväkodit,
leikkipuistot ja rantaraitti ovat välittömässä läheisyydessä.

Omalla, lapsille turvallisella tontilla oleva perheasunto on
suunniteltu hyödyntämään merinäkymät ja upea sijainti
mahdollisimman tehokkaasti. Talosta on merinäköala
olohuoneesta ja kattoterassilta ja osittain myös kaikista
makuuhuoneista. Ilta-auringosta pääsee nauttimaan kaikilta
talon kolmelta terassilta.

Talon suunnittelusta on vastannut Settle Oy, Arkkitehti
Juhana Haapio. Villa Pelican Westendin arvoalueella sopii
niin sijoittajille, kuin toimivaa ja turvallista perheasuntoa
etsivälle. Energiatehokkaan talon tyyli, laatu, toimivuus ja
varustelu vastaavat vaativimpiinkin toiveisiin.

 Uima-allas
 Merinäköala terassit
 Turvallinen ja toimiva piha lapsien leikeille
 Oma yksityinen tontti
 Suunniteltu perheelle ja omaksi kodiksi
 Kahden auton tilava talli
 Maalämpö ja villennys

MYYNTIHINTA 1.975.000 €
------
HUONEISTOALA 244 / 330m2

TONTTI 649 m2

RAK. VUOSI 2011
--
4-5 HUONETTA
3 MAKUUHUONETTA
2 WC
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ARKKITEHTUURI
Tinkimätön suunnittelu ja 
älykkäät ratkaisut mudostavat
ihanteellisen kokonaisuuden 
modernille perheelle joka 
nauttii elämästä. 
Unelmiesi koti!
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TYYLIKÄS 
KOKONAISUUS

Sijainniltaan lähellä Helsinkiä ja ympäristöltään 
keskellä tunnettua huvilakaupunginosaa 
Santaholmankuja on suojassa myrskyiltä, silti 
merellinen, rauhallinen ja kuitenkin lähellä kaikkia 
palveluja. Tällä upealla paikalla oleva talo  
puhuttelee selkeydellään ja toiminnallisuudellaan.
Puusepän magnolia-puusta työstämästä 
lämminhenkisestä saunasta pääsee suojatulle 
vilvoitteluterassille tai allashuoneen takan ääreen ja 
vastavirtalaitteella varustettuun lämpimään uima-
altaaseen. 
Tärkeitä teemoja ovat energiatehokkuus, laatu, 
avaruus, joustavuus ja selkeys. Niinpä talon 
arkkitehtuuri on saanut sisälleen modernia 
muotoilua, kuten italialaisen Gatto-designkeittiön, 
sekä modernia tekniikkaa, kuten maalämmön 
viilennyksellä ja Sonos-äänijärjestelmän. 
Puusepän tekemät kiintokalusteet ja materiaalit on 
valittu huolella täydentämään talon tyyliä ja sen 
aistikkaita linjoja. 
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SISUSTUS JA VARUSTELU

Kauneus löytyy yksityiskohdista
Luonnolliset ja kestävät 
materiaalit.
Arjen luxusta!
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TIEDOT
Sijainti
Pohjakuvat
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Omalla tontillaan oleva perheasunto on suunniteltu hyödyntämään näkymät ja 
upea sijainti mahdollisimman tehokkaasti.

Talosta on rajattu merinäköala kattoterassilta ja olohuoneesta. Ilta auringosta 
pääsee nauttimaan kaikilta talon kolmelta terassilta. 

Toppelundin uimaranta ja Westendin rantaraitti ovat aivan vieressä.



SISÄÄNTULOKERROS:

Näyttävä sisäänkäynti, josta kulku asuinkerrokseen sekä ylelliseen virkistys- ja allashuoneeseen jossa altaan lisäksi takka. 
Erillinen saunaosasto josta kulku patiolle. Saunasta näkymät altaaseen ja takalle päin. Erillinen wc ja kodinhoitohuone sekä 
varastohuone ja kahden auton lämmin autotalli ja tekniset tilat.
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YLÄKERTA, PARVI

Edustava olohuone ja ruokailutila osittaisella merinäköalalla, sekä laadukas Gatto
avokeittiö. Olohuoneessa takkavaraus. 3 makuuhuonetta joista kaikista käynti 
parvekkeelle, päämakuuhuoneessa ylellinen vaatehuone. Kaikista huoneista kulku 
tilavalle terassiparvekkeelle. Erillinen wc sekä kylpyhuone wc:llä sekä varastokomero
Parvi: esim. työtilaksi sopiva parvi sekä kulku merinäköalaterassille.

 

WCWC
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LIFESTYLE
Be Inspired for Life
Elämisen keidas
Terassit ja parvekkeet
Arjen luxusta
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Settle mahdollistaa rakentamisen 
kokonaisratkaisun, joka lähtee tontin hankinnasta 
ja sisältää sekä kokonaissuunnittelun että 
hankkeen koordinoinnin. Uuden talon hankkimisen 
tulee olla vaivatonta. 

Live Kiinteistönvälitys Oy LKV
Settle Oy

Life Science Center Keilaniemi
Keilaranta 12 D, 02150 Espoo
Puh. 0800 1 37326

dream@settle.fi
sales@settlelive.fi

Settle on suomalainen vuonna 2011 perustettu 
kiinteistökehitys- ja suunnittelukonserni. Suunnittelemme, 
rakennamme ja myymme korkeatasoisia asuntokohteita 
kokonaispalveluna.

Settle Design & Build-ratkaisu mahdollistaa arvonsa 
säilyttävän ja asumiskustannuksiltaan edullisen 
kokonaisuuden, jonka suunnittelu- ja rakentamisprosesseissa 
noudatetaan tarkasti RYL-laatuvaatimuksia. 
Materiaalivalintoihin kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen 
kaikissa vaiheissa.

Yksilöllisesti kullekin tontille ja asukkaalle suunniteltavat 
Settle-talot rakennetaan jo lähtökohdiltaan vastaamaan 
tulevaisuuden energia- ja käyttövaatimuksia. Tilat 
suunnitellaan käytännön elämistä varten ja
ovat muunneltavissa eri elämäntilanteiden mukaan. Aidot ja 
luonnolliset materiaalit sekä helppokäyttöinen talotekniikka 
takaavat miellyttävän ja terveellisen asuinympäristön.

SETTLE OY

Keilaranta 12 D, 02150 Espoo
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