Nukkekodin valintaopas.
Mieti millaiseen käyttöön nukkekoti tulee. Keräilijä haluaa ehkä moniosaisen, aidonoloisen nukkekodin,
kun taas pienen lapsen nukkekodissa tärkeintä on leikittävyys.
Valinnassa huomioitavaa:


Mittakaava meillä aina normaali 1:12. Mittakaava vaikuttaa siihen millaisia nukkeja ja
huonekaluja voit käyttää nukkekodissasi. (On olemassa myös muun skaalan nukkekoteja kuten
’Lundby’-koko (1:16) ja ’barbikoko’ (1:10), mutta nyt näitä ei ole meillä myynnissä)



onko sivuseinissä ikkunat. (Isabelissa on ikkunoiden lisäksi jopa ala-sivuovi).



miltä nukkekoti näyttää sivulta. Eräissä malleissa on suora takaseinä harjaan asti.



nukkekodin koko. Täyskokoisten 3-kerroksisen nukkekodin korkeus on reilut 70 cm ja
huonekorkeus on noin 22 cm.



Huonelukumäärä ja huonekoot sekä väliseinien pituus.



rappujen määrä, kaiteellisuus ja väri. (hissi?)



katon, seinien ja ikkunoiden, ovien ja rappujen väri



väliseinien ja väliovien määrä.



sisäpintojen väri/maalamattomuus/tapetit.



ulkoseinien ja katon väri.



ikkunoiden koko, pleksi, muoto, väri ...



Etuseinien avautuminen tai irrotus.

Pikavalintaopas:


kun leikittävyys on tärkeintä: Pihlaja, Kuusama, Avoin Nukkekoti, Isabel/Romantic/Victoria,
Paloasema, Navetta-talli



Isommalle lapselle Pihlaja, Kuusama, Vanamo, Isabel/Romantic/Victoria, Romatic-XL tai
Carolina. Saarni on sopivan haastava tekevälle lapselle.



Yhteiskäyttöön Isabel/Romatic/Victoria, Vanamo, Romatic-XL , Carolina, Pihlaja/Margarita
yhdistelmä.



nukkekotiharrastajalle Isabel/Romatic/Victoria, Vanamo, Romatic-XL tai Carolina. Näyttävän,
suomalaiselta kaupungilta näyttävän kokonaisuuden saa yhdistelemällä rosa/bees Pihlaja,
sininen Pihlaja ja Margarita nukkekoteja.

Saatavuus/toimitusaika
Pyrimme varastoimaan kaikki myynnissä olevat mallit omassa varastossamme, mutta joskus tuotteet
pääsee loppumaan. Jos tuotteella on merkintä 'heti', niin toimitusaika 1-3 päivää siitä, kun maksu näkyy
tilillämme (OP) tai jos se on maksettu verkkomaksuna. Muussa tapauksessa toimitusaika on tyypillisesti
1-2 kuukautta.
Rahdit:
Sekä Postin, että Matkahuollon paketit kulkevat nopeasti. Esimerkiksi postipaketti on tyypillisesti
kohdepostissa jo seuraavana päivänä klo 16:00. Postin ja Matkahuollon kanssa meillä on nyt sopimus ja
saimme laskettua reilusti pakettien rahtihintoja. Nettikaupassa voit jo tuoteselailussa katsoa paketin
oikeudenmukaiset rahtihinnat.
Jos olet valinnut rahtitavaksi 'nouto', niin varmistu soittamalla Mikon kännykkään 045 133 7675 (tai
kaupalle 019 5245711), että haluamaasi tuotetta on myös Lelukauppa Riimikossa, Välikatu 8:ssa.
Kaupalla on niin pienet tilat, että osa tuotteista varastoidaan muualla. Jos soitat ruuhka-aikana kaupalle,
niin huomioi, että kassalla saattaa olla silloin jonoa.

Nukkekodin kokoaminen.
Suurin osa ostajista kokoaa nukkekodin itse. Nukkekodeissa kaikki pienosat on kiinnitettynä, mutta
isommat kokonaisuudet (päätyseinät, takaseinä, tasot, kattolappeet ja kattoerkkerit) kiinnitetään
ruuveilla. Etuseinät nostetaan vain saranoilleen (yhdessä mallissa saranat pitää itse kiinnittää).
Jos tuntuu että aika tai taidot ei riitä, niin tilaa nukkekoti koottuna. Tällöin lisähintaa tuo myös kootun
nukkekodin uudelleenpakkaus kuljetusta varten ja hieman suurempi rahti.

