VILLA EMMA –MÖKIN VARUSTELUETTELO
ASTIAT


















Teema mukit 20 kpl (valkoinen 10 kpl, helmenharmaa 10 kpl)
Teema helmenharmaa matala ruokalautanen 20 kpl
Teema helmenharmaa syvä ruokalautanen 20 kpl
Teema helmenharmaa leipälautanen 20 kpl
Teema valkoinen kahvikuppi
20 kpl
Taika valkoinen asetti 20 kpl
Ikea aamiaislautanen valkoinen
13 kpl
Teema valkoinen lautanen
16 x 16 cm 2 kpl
(pienemmät tarjoiluvadit)
Teema valkoinen vati
16 x 37 cm 2 kpl
(suorakaiteen muotoinen tarjoiluvati)
Teema valkoinen vati
24 x 32 cm 1 kpl
(iso tarjoiluvati)
Teema valkoinen kulho
2,5 l (30 cm) 2 kpl
(iso tarjoilukulho)
Juomalasit 30 kpl
Kuohuviinilasit 40 kpl, viinilasit 40 kpl, likööri- ja snapsilasit
Useita tarjoiluvateja ja -lautasia sekä posliini- ja lasikulhoja mm. 2 kpl isoja (kirkas lasi) salaattikulhoja,
8 kpl (kirkas lasi) tarjoilukulhoja, 4 kpl (kirkas lasi) tarjoilulautasia, 3 kpl tarjoiluvati (teräs).
Vesi/mehukannuja lasisia 2L 3 kpl ja 1L 1 kpl, lasinen kermakko 0,5 L
Jälkiruokakulhot 20 kpl, lasi-asetit, kirkas 20 kpl, munakupit 12 kpl, leipäkori
3 kpl kukkamaljakoita, tuikkuastioita, 2 kpl mariskoolia (kirkas lasi)

RUOKAILUVÄLINEET












Savonia kahvilusikka
24 kpl
Savonia ruokalusikka
24 kpl
Savonia ruokahaarukka
24 kpl
Savonia ruokaveitsi
24 kpl
Savonia jälkiruokalusikka
6 kpl
Savonia voileipähaarukka
6 kpl
Savonia voileipäveitsi
6 kpl
Savonia kakkulapio 2 kpl
Savonia tarjoiluvälineet (lusikka + haarukka)
Savonia salaattivälineet (haarukka + lusikka)
Rapuveitset

3 kpl
3kpl

RUOANLAITTOVÄLINEET
















Classic kasari 1L
1 kpl
Classic kattila 3L
2 kpl
Classic kattila 5L
1 kpl
Classic kattila 10 L 1 kpl
Kovanaama paistinpannu 28 cm
2 kpl
Hackman Functional Form yleisveitsi
2 kpl
Hackman Functional Form kokinveitsi
1 kpl
Hackman Functional Form fileointiveitsi
1 kpl
Hackman Functional Form vihannesveitsi
2 kpl, kuorimaveitsi 1 kpl
Hacman juustohöylä 2 kpl
Hackman veitsenteroitin
Kakkuvuokia 2 kpl (1 kuivakakku, 1 täytekakku)
Uunivuokia 4 kpl (teräs 3l, lasiset 2 kpl 2l, keraaminen 2l) piirakkavuoka 1 kpl
Kauhat, lastat, vispilät, pullonavaaja, viinipullonavaaja, kaulin, raastin, lävikkö 2 kpl, muovikulhoja ym.
Muovisia leikkuulautoja -isoja 4 kpl, pieniä 2 kpl

KONEET JA LAITTEET







Mocca Master –kahvinkeitin, Perkolaattori (sähkökäyttöinen), teräspumpputermospullo 2L
Leivänpaahdin, vedenkeitin, sähkövatkain, digitaalinen keittiövaaka
Hiustenkuivain (alakerran wc:n kaapissa)
Silitysrauta+lauta (silityrauta alakerran wc:n kaapissa ja silityslauta alakerran teknisessä tilassa)
Tv + dvd -laite
Jääkaappi 60x185, pakastin 60x85, astianpesukone 60cm, keraaminen liesi 60 cm, mikro, pyykinpesukone
60cm

LAPSET



1 lasten pinnasänky, 1 lastensänky 120+40 cm, 1 syöttötuoli
2 porrasporttia, 1 lasten muoviamme ja 1 potta, lasten korokejakkara,lasten leluja portaikon alla,
seurapelejä tv-tason laatikoissa

ULKOTILAT
Ulkoalueella uima-allas (käytössä kesäkaudella), kylpypalju, beach wolley –kenttä, trampoliini, katettu grilliterassi









Ulko-alueella useita istumaryhmiä. Etupihalla 2 kpl 4-6 hengen pöytäryhmiä. Grilliterassilla n.20 hengen
pöytäryhmä + neljä polyrottinkituolia. Kesäkaudella uima-altaalla 4 lepotuolia.
Pelastusliivejä puuvajassa.
Pulkkia/liukureita puuvajassa
Lentopallo beachiä varten puuvajassa
Makkaranpaistotikut 10 kpl takanpäällä tuvassa
Siirrettävä jaloilla seisova teräksinen hiiligrilli
Muurattu puugrilli grillikatoksessa
Autokatoksessa lämmityspistoke

SIIVOUSVÄLINEET
Keskuspölynimuri, 2 kpl lattiamoppia/sanko 1 kpl levykehysmoppi, liinat/harjat, siivouksessa tarvittavat pesuaineet
JÄTEHUOLTO
Autokatoksessa on 2 kpl Sulo-jäteastioita sekajätteille. Tyhjille pulloille ja tölkeille on merkittynä yksi astia.

VARAUS SISÄLTÄÄ, ELLEI TOISIN OLE SOVITTU








vuodevaatteet (peitot, tyynyt)
pesuaineet (konetiski- ja käsitiskiaine, pyykinpesuaine, siivouksessa tarvittavat pesuaineet)
siivousvälineet, jätepussit
molemmissa wc:ssä 2 kpl käsipyyhkeitä sekä käsisaippuat
polttopuut
soutuvene, pelastusliivejä
varusteluettelon mukaisen varustelun

OTA MUKAAN MÖKILLE







liinavaatteet, ellet ole ottanut niitä lisäpalveluna (lakana, tyynyliina, pussilakana) sekä pyyhkeet
suihkusaippuat
saunaan laudesuojat
wc- ja talouspaperit –”aloitusrullat” ovat talonpuolesta
ruoanlaittoon tarvittavat leivinpaperit, foliot, kelmut
ruonvalmistukseen käytettävät mausteet ym.

