
Yli 5000 neliön piha-alueella
voit nauttia niin luonnonmu-
kaisena säilytetystä metsäkais-
taleesta kuin istutetusta viher-
alueestakin rantapolkuineen,
tyrnipensaineen, marjamai-
neen sekä omena- ja kirsikka-
puineen. Tai kenties haluat
kasvattaa itse vihanneksia,
juureksia ja yrttejä ryytimaalla?

Taloa ympäröivät satojen pe-
rennojen muodostamat kau-
niit kukkaryhmät, suihkulähde
ja huvimaja luovat juhlaa ar-
jenkin keskelle.

Vuoden kiertokulkua voit seu-
rata omalta pihamaalta: jout-
senten ja muiden lintujen saa-
puminen keväällä, kesän ku-
koistus ja syksyn väriloisto
sekä Puulaveden selän jääty-
minen talven alla tarjoavat
elämyksiä kaikille aisteille.

Ota yhteyttä, niin räätälöimme Sinulle ja
läheisellesi parhaat puitteet nauttia elämästä

ainutlaatuisessa uniikkikohteessa.

Pennalanranta Oy
Sairaalantie 11,  51200 Kangasniemi
puheli 0400 952 944
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2006 – 2007 valmistuva Pennalanranta Oy tarjoaa
tunnelmallista ja laadukasta asumispalvelua it-
senäiseen asumiseen kykeneville senioreille.

Historiaa henkivä rakennus ja vehreä pihapiiri
toivottavat Sinut ja läheisesi tervetulleeksi Kan-
gasniemelle, Suomen kauneimpaan kuntaan.

Vuonna 1938 rakennettuun entiseen lääkäritaloon
on tehty täydellinen remontti vanhenevan väestön
tarpeita ajatellen. Korjatessamme taloa perinteitä
kunnioittaen, on lähtökohtanamme ollut esteetön
ja turvallinen asuminen.

1H + tupakeittiö + sauna + wc
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1H + tupakeittiö + suihku/wc
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   Tasokasta
asumispalvelua

  Tyylikäs tuulahdus
menneestä

Pennalanrannan kodikkaassa talomiljöössä vanha
1930 –luvun henki ja nykytekniikka lyövät kättä:
LTO-ilmastointi luo terveellisen ja viihtyisän huo-
neilman, keskitetty palovaroitinjärjestelmä antaa
turvallisuudentunteen ja tietoliikenne-, puhelin-
sekä antennijärjestelmät takaavat laadukkaan
tiedonkulun.

Asuinhuoneiston lisäksi käyttöösi tulevat alakerran
yhteiset tilat: upea saunaosasto, josta voi helposti
jatkaa vilvoittelemaan Puulaveden puhtaisiin aal-
toihin. Alakerran suuri sali on myös käytössäsi
juhlissa, jokapäiväisissä tapaamisissa asukkaiden
ja ystäviesi kanssa, harrastuksissa ja kahvittelussa.
Salia voi hyödyntää myös kokous- ja näyttelytar-
koituksessa. Lisäksi alakertaan tulevat tilat hoito-
huoneelle, jonne voit halutessasi tilata hoitopal-
veluja (hieroja, kuntohoitaja ja kosmetologi)
toiveittesi mukaan.

Tarvittaessa voit vuokrata yläkerrasta lisätilaa
harrastuksillesi. Tarvitsetko ateljee-tilaa, jonka
ikkunasta avautuva näköala toimii sekä innoitta-
jana että luovuuden lähteenä? Myös toimistokäyt-
töön yläkerran tilat tarjoavat hienon mahdollisuu-
den. k e l l a r i k e r r o s

Lämminhenkistä ja kodikasta
asumista Puulaveden rannalla

 - Tervetuloa tutustumaan!


