Ideakuvasto

Nyt tulee
Charmia kotiin!

Charmiakeittiön
tunnistat
laadusta ja
tyylistä.

Kuvan keittiön materiaalit:
Ovina Rumba maalattu MDF 9011,
Sementti-laminaattitaso, Stala
komposiittiallas, Damixa Rowan -keittiöhana,
Siemens Induction Air -liesitaso/-tuuletin.
Kannen keittiön materiaalit: Mattamustat Fino Feel -ovet.
4076EM
Tammi natur -laminaattitasot. Stalan Combo CEG-50B -allas.
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Kuva: Solid House

Charmia on
suomalainen keittiö.
Skandinaavinen Charmia-mallisto on suunniteltu suomalaisen kodin ja elämän vivahteisiin. Charmia-keittiöt valmistetaan modernin robotiikan ja suomalaisten ammattilaisten yhteistyönä Loimaan uudella tehtaalla, Avainlippu-tunnuksella kotimaisesta
puusta. Charmia-mallistosta löydät varmasti sopivan keittiön jokaista yksityiskohtaa
myöten. Tutustu mallistoomme esitteen seuraavilla sivuilla ja inspiroidu.

Kotimainen ja
kestävä

Varmasti
yksilöllinen

Tuotteillamme on jopa 25 vuoden

Löydät varmasti kotiisi sopivan

takuu. Rungot, ovet ja tasot val-

keittiön markkinoiden laajim-

mistetaan omassa ja suomalaisis-

masta vakiomallistosta. Keittiö

sa tehtaissa. Keittiöiden kotimai-

suunnitellaan aina mittatilaus-

suusaste on aina vähintään 80 %.

työnä kotiisi sopivaksi.

Tyytyväiset
asiakkaat

Budjettiisi
sopiva

Asiakkaamme rakastavat

Paikalliset varastot, suorat han-

Charmia-keittiöitä,

kintakanavat ja isot ostoerät kar-

95 % asiakkaistamme

sivat ylimääräiset kulut keittiön

suosittelee meitä.

hinnasta. Valitse budjettiisi sopiva
ratkaisu – voit säästää esimerkiksi
asentamalla keittiösi itse.
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Suomalaisessa
keittiössä on charmia.
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Charmiassa
yhdistyvät
kotimaiset arvot
ja avarakatseinen
suunnittelu.
Aloitimme valmistamaan laadukkaita kalusteovia suomalaisten keittiöiden tyyliä kohentamaan Loimaalla vuonna
1993. Kotimaisuus on ollut vahva osa Charmia-keittiöiden
identiteettiä alusta asti.
Menestyksemme avain on oman Charmia-tuotemerkin
kehittäminen. Pitämällä tuotekehityksen omissa käsissämme pystymme luomaan juuri sinun toiveisiisi ja tarpeisiisi sopivia keittiökalusteita.
Charmia-keittiöiden tyyli on hioutunut kahden vuosikymmenen kokemuksen myötä vastaamaan pohjoismaisten
keittiöiden tyylisuuntauksia. Nykypäivänä myös laadusta
ja ajattomuudesta on tullut keskeinen vaatimus keittiökalusteidemme suunnittelussa. Kahden vuosikymmenen
aikana olemme kokeneet vaiherikkaan kasvun yhdeksi
Suomen tunnetuimmaksi keittiökalustevalmistajaksi.

Kuvan keittiön materiaalit: Ovina Fino sementti ja Folk musta matta.
Vedin: Leon nahka musta. Aria musta avohyllykkö. Taso ja allas: Stalan
Stalatex-taso Savi-kuosilla. Siemens blacksteel -jääkaappi.
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Mustaa puuta
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LUOTO & DAALIA
musta petsi
Alaovina massiivipuiset Luoto-tammiovet
mustalla petsillä, vetimenä antiikkimusta
Loft-vedin. Yläovina vedinuralliset Daalia
tammiviiluovet mustalla petsillä.
Saarekkeen tasoina musta
mattalaminaatti sekä tämän päällä
”aamupalatasona” mattapintainen Nero
Assoluto -kivitaso. Allastasona Noble
Carrara- kvartsitaso, johon on kiinnitetty
altapäin Stalan musta komposiittiallas.
Liesitasona Siemensin Induction Air
-liesitaso/tuuletin.
Välitilassa sekä yläkaappien alla Charmia
led-profiilit. Saarekkeessa minimalistinen
katosta roikkuva led-profiili.

Rungot Saatavilla myös
värillisellä etureunalla.
Tässä keittiössä valkoiset rungot mustalla
etureunalla. Kaappien sisus pysyy
valkoisen valoisana ja ulospäin näyttää
yhtenäisen tyylikkäältä mustalta.
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Betonia
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KVARTETTI
valkoinen matta

Ovina Kvartetti, valkoinen matta,
kalvopintainen ovi. Tasoina Charmia
Kallio -laminaattitasot. Hana Damixan
uusi Silhouet mattamusta. Tuuletin Savon
Kuutio-saareketuuletin.
Saarekkeessa laminaattitasoon huullettu
Stalan Combo rst-allas.

Keittiön perällä aamiaiskaappi betonin värisellä
sisustalla.
9

Charmia kotiin
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AARIA
harmaa 3500

Ovina Aaria maalattu mdf harmaa 3500.
Vedin Camon nuppi rst. Altaana valkoinen
Blanco Panor 60- kivikeramiikka-allas.
Hanana Damixan uusi Silhouet-hana
messinginvärisenä. Tasoina Charmia
Tammi -laminaattitasot. Tuulettimena
Savon C-52 mattamustana.

Vetimien sävyllä saat
muutettua paljon keittiösi
ilmettä.

Vedin: Ligo, messingöity
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Luxusta
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RUMBA
valkoinen 9011
tummanharmaa s-499

Ovimallina Rumba vedinurallinen
maalattu mdf. Sävyinä valkoinen 9011
sekä tummanharmaa s-499.
Kvartsitasot Royal Blanc Super White
sekä harmaa Gobi Grey. Välitilassa myös
samaa harmaata Gobi Grey -kvartsia.
Altaana Stalan Tailor-made -allas, joka
räätälöidään aina asiakkaan tarperden
mukaisesti.

Saarekkeen taustalla minimalistiset
liukuovet joiden taakse kätkeytyy vaikka
koko juhla-astiasto. Tuulettimena Savon
upea mattamusta Loiste saareketuuletin/
valaisin.
Komerossa tilaihme tandem-komeromekanismi. Seinällä kätevät Leiju hyllyköt.
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Vaaleaa puuta
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DAALIA & RUMBA
valkaistu
valkoinen 9011
Ovimalleina koivuviilupintainen Daaliavedinuraovi valkaistuna sekä valkoiset
9011 Rumba mdf maalatut vedinuraovet.
Tasoina Royal Blanc Super White
-kvartsitasot 20 mm paksuina.
Saarekkeeseen tasoon upotettuna Boran
liesitaso/tuuletin.

Aamiaiskaappi mikrolla ja
hyllyllä sekä koivun värisellä
sisustalla.
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Uusvanhaa loistoa

16

TUOMI
valkoinen

Keittiön katseenvangitsijana toimivat
rustiikkiset puupinnat työtasoissa
ja saarekkeessa. Kokonaisuus on
ajaton ja sopii moneen tyyliin, niin
maalaisromanttiseen kuin moderniinkin.
Liesi ja allas ovat molemmat sijoitettu
saarekkeeseen. Suuressa keittiössä niiden
ja muidenkin kodinkoneiden toisiinsa
läheinen sijainti helpottaa ja nopeuttaa
arjen toimia.
Liesituuletin on kattoon upotettu malli,
joka on erittäin huomaamaton. Keittiön
ilme on viimeistelty tyyliin sopivilla
vetimillä ja koristelistoilla.
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Vaaleaa tammea
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FINO & KVARTETTI
tammi
valkonen matta
Ovimalleina Fino tammi sekä Kvartetti,
valkoinen matta. Tummat yläovet sekä
aamiaiskaappi Fino Montana. Mustat
Retro-vetimet. Tasomateriaalina
laminaatti vaalealla tammikuosilla.
Keittiöaltaana laminaattitasoon
huullettu Stala Max. Liikuteltavaan
keittiösarekkeeseen upotettuna
Siemensin Induction Air -alaspäin vetävä
tuuletin-liesiyhdistelmä

Avonainen aamiaiskaappi
tuo tilaan käytännöllistä
laskutilaa. Alaspäinvetävä
liesituuletin on todella
tehokas ja hiljainen!
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Mattamustaa
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FINO FEEL
musta, matta

Ovimallina mattamusta Fino Feel. Tasoina
4076EM Tammi natur -laminaattitasot.
Altaana Stalan Combo CEG-50B.

Aamiaskaappi, korkeat kaapit
sekä saareke tuovat keittiöön
hurjasti lisää säilytystilaa
keittiön molemmin puolin.
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Luonnon sävyjä
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Lyyra ura
Sammal PG1903

Ovimallina Lyyra ura, värinä Sammal
PG1903. Mustat Ligo sekä Tube
nuppivetimet.
Tasona Consentino, Dekton, värinä
Aura 15. Keittiöaltaana Stalan altapäin
kiinnitetty kompossiittiallas uudella
koripohjasihdillä. Musta Damixa
Silhouet hana.
Aamiaiskaapissa Moventohyllymekanismi. Tasoon upotettuna
Siemensin inductionAir -liesi/alasvetävä
liesituuletin.

Sammaleenvihreän sävy
keittiön kaapinoviin on
rohkea valinta perinteisen
mustan ja valkoisen sijaan.
Pienikokoinen aamiaskaappi
piilottaa sisälleen johdot ja
muut tarpeet
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Luovasti
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FINO
musta puunsyy

Ovina näyttävät mustat puusyykuvioiset
Fino mikrolaminaattiovet. Stalan
helppohoitoinen RST-pöytä.
Design-liesituuletin.
Linjakkaan kokonaisuuden täydentävät
RST-pintaiset sokkelit sekä pitkät
oven taakse kiinnitettävät Lungoalumiinivetimet. Yläkaappien päällä
näyttävyyttä tuova epäsuora valaistus.

Epäsuoralla valaistuksella
saat keittiön ilmeeseen
aivan uudenlaista
näyttävyyttä. Se
toimii hämärinä iltoina
niin tunnelma- kuin
kulkuvalonakin.
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Maalaisromantiikkaa
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KASTANJA
koivu antiikki 105 tumman harmaa
Ovien, koristelistojen ja peitesivujen
materiaalina Kastanja, koivu antiikki
105 tumman harmaa. Vetiminä Tessa,
antiikkirauta. Massiivipuutasoina
Antiikkitammi valkea öljy 40 mm.
Syvyys valittavissa 600-900 mm. Stalan
komposiittiallas CEG-50B.

Maalaisromanttinen tunnelma
syntyy kauniista puunsävyistä,
rustiikinomaisesti maalatuista
kaapinovista sekä harmaan ja
kuparin värien yhdistelmästä.
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“ Käytännöllinen ja
laadukas keittiö taatulla
ammattitaidolla”
Seppo Kariniemi, Hämeenlinna

Seppo Kariniemi työskentelee pienyrityksen toimitusjohtajana terveydenhuoltoalalla
ja asuu perheineen Hämeenlinnassa lokakuussa 2016 valmistuneessa omakotitalossa.
Uuden kodin keittiön toimittajaksi valikoitui keittiö-, kylpyhuone sekä kiintokalusteisiin
erikoistunut Kalustetukku, eikä valintaa ole tarvinnut katua.
Seppo oli tehnyt Kalustetukun kanssa kaksi onnistunutta keittiötoteutusta jo aiemmin, joten hyväksi todettuun toimittajaan oli helppo turvautua. Uuteen keittiöön haluttiin erityisesti tilaa, luonnonmukaisia värejä
sekä käyttöä helpottavia ratkaisuja.

Kotimaista laatutyötä

– Meille oli tärkeää, että kaikki saatiin yhdestä paikasta.
Kalustetukku teki koko toteutuksen suunnittelusta asennukseen äärimmäisen helposti ja laadukkaasti, Seppo
toteaa.

– Halusimme modernin keittiön, jonka yläkaapeissa ei ole
lainkaan vetimiä. Saimme sähköservoilla toimivat painokytkimet, joilla niin yläkaapit kuin roska-astia aukeavat
helposti, vaikka kädet olisivat täynnä tavaraa. Kokonaisuus on toimiva, nykyaikainen ja linjakas, eivätkä vetimet
ole näkyvästi esillä. Yllätyimme myös positiivisesti siitä,
että sähkövetimet olivat todella kustannustehokas ratkaisu, Seppo paljastaa.

– Yrityksen materiaalivalikoima on laaja ja monipuolinen,
ja mieluisat valinnat oviin, kalusterunkoihin sekä pöytätasoihin löytyivät helposti. Kalustetukku oli projektissa
mukana jo siinä vaiheessa, kun talotehdas piirsi ensimmäiset kuvat kohteesta. Kun ammattilaisen ottaa hyvissä ajoin
mukaan, säästää lopulta paljon aikaa ja rahaa, hän jatkaa.
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Erityistä kiitosta saavat käyttöä helpottamaan asennettu elektroniikka, kotimainen työvoima sekä laadukkaat puumateriaalit.

– Yritykseni työllistää suomalaisia ja haluan suosia kotimaista teollisuutta sekä yrittäjyyttä. En tiedä, voiko

Miten asiakaskokemukset
tuotetaan?
Asiakaskokemukset
on tuottanut
puolueettomasti
Suomen Asiakaskokemukset Oy.
Tarinat perustuvat
haastateltavien
vapaaehtoisuuteen
suositella yritystä
muille eikä niitä
ole käsikirjoitettu
etukäteen. Kunkin
kokemustarinan on
hyväksynyt haastateltu asiakas tai
työntekijä.

keittiötoimittajalta enempää vaatia,
kun keittiö on vielä viimeistelty suomalaisella puulla, jonka puuseppä on vahannut oikean sävyiseksi, hän jatkaa.

”En muuttaisi mitään”
Lopputulos on niin onnistunut, että
Seppo suosittelee Kalustetukun palveluja lämpimästi myös muille.
– Kun yhden luukun takaa saa koko palvelun suunnittelusta toteutukseen ja
elektroniikan asennukseen, on kokonaisuuden oltava voittava yhdistelmä,
Seppo kiteyttää.
– Jälkeenpäin voin sanoa, etten muuttaisi mitään, sillä keittiö on toiminut
äärimmäisen hyvin. Mikäli haluaa erinomaista laatua ja palvelua sekä helpon
toteutuksen alan parhaiden ammattilaisten tekemänä, kannattaa käydä
Kalustetukussa, hän sanoo lopuksi.
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“Kalustetukku on tehnyt
kyllä todella hienoa työtä”
Esko Erkkilä, Lohtaja

Kalustetukku toimitti ja asensi Lohtajalla asuvien Esko Erkkilän sekä hänen
vaimonsa taloon kaikki kalusteet. Yhteistyössä sisustussuunnittelijan
kanssa toteutettu pintaremontti sujui jouhevasti. Remontin valmistuttua
on Esko ollut tyytyväinen valittuaan juuri Kalustetukun.
Esko Erkkilän ja hänen vaimonsa koti on vuonna 1999
rakennettu tiilivuorattu omakotitalo. Ennen kokonaisvaltaista pintaremonttia oli pariskunta harkinnut vain
keittiön kalusteiden ovien vaihtoa. Nälkä kuitenkin
kasvoi syödessä ja lopulta he päätyivät tekemään täyden muutoksen jokaiseen huoneeseen. Suunnittelusta
vastasi sisustussuunnittelija.

– Keittiön kaappien ovien vaihtaminen oli se ensimmäinen idea, mistä lähdimme liikkeelle. Sitten päätimme vaihtaa koko keittiön ja sen jälkeen kodinhoitohuone alkoi näyttää siltä, että sekin tarvitsee muutosta.
Alkoi tuntua, että tapetit täytyisi vaihtaa joka paikkaan. Sisälle tuli totaalinen muutos, Esko kertoo.
– Kalustetukku toimitti meille kaikki kalusteet, eli keittiön, kodinhoitohuoneen, wc:n, eteisen sekä tuulikaapin kalusteet. Kaikki asennettiin valmiiksi paikoilleen,
Esko summaa.

3D-kuvat suunnittelun tukena
Kalustetukku oli pariskunnalle aiemmin tuntematon
toimija. Esko kilpailutti kolme eri toimijaa, joista Kalustetukku tuli valituksi hyvän palvelunsa ansiosta.
Remontti alkoi sisustussuunnittelijan tekemillä luonnoksilla, joiden perusteella Kalustetukku lähetti pariskunnalle katsottavaksi 3D-kuvia.
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– 3D-kuvat olivat erittäin hyvä asia. Niistä sai vähän
mielikuvaa siitä, millainen valmiista kokonaisuudesta tulee. Siitä eteenpäin kaikki meni hyvin jouhevasti.
Kalustetukulta vain kysyttiin, että milloin kalusteet saa
toimittaa. Kaikki tuli valmiiksi paikoilleen asennettuna. Todella laadukasta työtä, Esko sanoo.

Lisää työtilaa sekä moderneja
ratkaisuja
Kaikkien kalusteiden asennus valmistui noin viikossa.
Remontin myötä keittiön kaappeja on määrällisesti noin puolet aiempaa vähemmän. Säilytystila pysyi
Eskon mukaan kuitenkin vähintään samana, ellei jopa
hieman kasvanut.
– Pieniä teknisiä yksityiskohtia on nyt otettu paljon paremmin huomioon. Ennen oli vain niin, että ovi auki ja
tavarat sinne. Nyt laatikot ja korit tulevat ulos. Nämä
ovat pieniä, mutta tärkeitä asioita, Esko sanoo.
– Keittiöön tuli hyvin lisää työtilaa ja avaruutta. Se
tuntui aiemmin tukkoiselta ja nyt kaikki on paljon avarampaa, Esko kiteyttää.
Uudet kalusteet toivat tullessaan myös moderneja ratkaisuja. Esimerkiksi liesituuletin ei totutusta poiketen

käytä hormia, vaan puhaltaa ilman aktiivisuodattimen kautta huoneilmaan. Myös keittiön kaappien ovet
ovat moottoroidut.
– Nämä ovat todella hienoja systeemejä, olen tykännyt niistä, Esko kuvailee.

”Tämä oli hyvä valinta”
Kalustetukun kanssa asioimista Esko kuvailee luontevaksi. Työskentely heidän kanssaan oli hänen mielestään mukavaa. Pariskunta on ollut tyytyväinen valintaansa. Kalustetukun parhaiksi puoliksi Esko kokee
laadun, palvelun sekä toimitusvarmuuden.
– Asioidessa tuntui ihan siltä, että olisimme olleet aina
kavereita, Esko hymyilee.
– Täytyy sanoa, että tämä oli hyvä valinta. Kalustetukku on tehnyt kyllä todella hienoa työtä, Esko päättää.
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”Laatu on loistavaa ja hinta järkevä”
Mika Honkavuori, Hämeenlinna
Yrittäjä Mika Honkavuori asuu perheensä kanssa Hattulan Katianalassa
vuonna 2016 valmistuneessa omakotitalossa. Kaikki kodin kiinteät
kalusteet toimitti ja asensi Kalustetukku. Perheen toiveiden pohjalta syntyi
ammattilaisen avustuksella loistava lopputulos.
Perheeseen kuuluvat Mikan lisäksi hänen vaimonsa,
heidän kaksi poikaansa sekä koira. Kodin suunnittelussa ja erilaisissa ratkaisuissa on huomioitu koko
perheen erilaiset tarpeet. Kalustetukku toimitti kotiin
kaikki kiinteästi asennetut kalusteet.
– Keittiössä ja vessoissa on suosittu kiiltäväpintaista
materiaalia ja suurilta osin valkoista väriä. Kodinhoitohuoneessa on taas suosittu mattapintaisia materiaaleja, Mika summaa.

Näppäriä ratkaisuja ammattilaisen
avulla
Ennen valintojen ja ratkaisujen tekemistä oli Mikalla ja
hänen vaimollaan tarkkana mielessä, mitä he uusilta
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kalusteilta toivoivat. Yksi ehdoton edellytys oli keittiön
apteekkarin kaappi, jonka ympärille lopulta rakentui
koko muu keittiö.
– Tiesimme hyvin jo sellaiset ratkaisut, jotka eivät toimi. Kalustetukun kanssa kokonaisuus lähti siitä pikkuhiljaa muokkaantumaan. Kävimme läpi erilaisia
vaihtoehtoja ja sitä, mikä kaikki olisi mahdollista, Mika
muistelee.
– Käyttöä helpottavia tekijöitä ovat esimerkiksi alalaatikostot. Niitä emme itse olleet oivaltaneet, vaan se
oli ammattilaisten tuoma lisä. Ne ovat osoittautuneet
käytännössä todella näppäräksi. Kalustetukku osasi tuoda esiin muutamia tällaisia pieniä asioita, joita
emme edes tienneet olevan tarjolla, hän jatkaa.

Paras hinta-laatusuhde
Kalustetukku saakin Mikalta kiitosta siitä,
kuinka he ymmärsivät hänen ja hänen vaimonsa toiveet sekä ajatukset ja osasivat niiden perusteella opastaa heitä käytännön toteutuksen suhteen. Lopputulos on laadukas.
– Kalustetukun hinta-laatusuhde oli ainakin
meille se paras, enkä epäile, etteikö se olisi
sitä muillekin. Laatu on loistavaa ja hinta järkevä, Mika toteaa.
– Pähkinänkuoressa se meni niin, että meillä
oli haave, jonka Kalustetukku toteutti ammattilaisen elkein, Mika kiteyttää.
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Jenna toteutti visionsa
Kalustetukun avulla
Jenna Raitio, Lieto

Raition kuusihenkinen perhe asuu
uudessa lapsiperheen omakotitalossa Liedossa. Kohde valmistui kesällä
2017, ja suurin osa talon kalusteita
tuli Kalustetukulta. Yritys oli Raitioille
tuttu jo ennestään ja valikoitui kumppaniksi toimivan yhteistyön sekä laadukkaiden kalusteiden perusteella.

Jenna, hänen miehensä ja heidän neljä lastaan asuvat
vastavalmistuneessa omakotitalossa. Kaluste- ja sisustussuunnittelu, jossa lapsiperheen tarpeet on huomioitu
läpi talon, on pitkälti Jennan omaa käsialaa.
– Minulla oli selkeät visiot kalusteista. Olin itse piirrellyt
ja suunnitellut, mitä värejä ja muotoja haluamme kotiin.
Keittiössä ja talon muissa kalusteissa on otettu huomioon neljä pientä lastamme, Jenna kertoo.

Kalustetukun joustavuus saa kiitosta
Suunnitelmien toteuttamiseen Raitiot tarvitsivat
kumppanin, joka pystyisi toteuttamaan toivotun värimaailman ja kalusteet. Kiitosta Jennalta saa erityisesti Kalustetukun joustavuus suunnitelmien muuttuessa
matkanvarrella.
– Suunnittelija kuunteli toiveemme ja piirteli niiden pohjalta toimivat versiot suunnitelmista. Kalustetukusta
löysimme tarvittavat värit ja materiaalit – heillä hommat toimivat ja kalusteet ovat laadukkaita.
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– Suunnitteluprosessi toimi todella hyvin ja joustavasti.
Puhelut ja sähköpostit lensivät puolin ja toisin, ja suunnittelijan sai aina kiinni. Heillä riitti hyvin kärsivällisyyttä myös minun muutostoiveilleni, Jenna nauraa.

”Hyvät, ihanat, täydelliset kalusteet!”
Raitiot ovat tyytyväisiä Kalustetukun kalusteiden laatuun ja valikoiman monipuolisuuteen. Kalustevalikoiman ansiosta lopputulos on juuri sellainen kuin perhe
suunnitteluvaiheessa sen halusikin olevan.
– Kalusteet ovat käytännölliset. Aamiaiskaappi on todella hyvä, vetolaatikoissa on piilolaatikot lisätilan tuomiseksi ja roska-astiaa on nostettu hieman ylöspäin,
jotta esimerkiksi perunoiden kuoriminen on helpompaa, Jenna luettelee.
– Saimme Kalustetukusta koko taloon sellaiset kalusteet kuin toivoimme. Kun näin keittiön ensimmäisen
kerran valmiina, ajattelin tehneeni oikean valinnan. Hyvät, ihanat, täydelliset kalusteet, Jenna päättää.
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Moderni ja
toimiva keittiö
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Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy:n
AninkainenPlus-esittelykodissa
kokataan myös Kalustetukun keittiössä.
Yli 40 vuotta Aninkaisten pääkonttorina toiminut Turun keskustan
arvohuoneisto sai uuden ilmeen, kun siitä päätettiin tehdä AninkainenPlus-esittelykoti. Kalustetukun moderni ja toimiva keittiö oli
ykkösvalinta.
”Nähtyämme Kalustetukun ehdotuksen, päätimme oitis tarttua
siihen. Toimivuus, materiaalit ja hinta olivat kohdillaan, joten päätös
oli helppo. Kun vielä asiakkaamme, joille olimme Kalustetukkua
suositelleet, olivat tyytyväisiä, ei jäänyt kysyttävää”, kertoo toimitusjohtaja Jethro Rostedt.

• Keittiön ovina modernit, maalatut korkeakiiltoiset Rumbavedinuraovet sekä Aaria savunharmaa kalvo-ovet.
• Yläkaapeissa Aventos-nostomekanismit.
• Harmaiden yläkaappien taakse on kierretty led-nauha, joka
antaa hienon tunnelmavalaistuksen keittiöön.
• Keittiössä puhtaan valkoiset laminaattipintaiset työtasot.
• Savo-liesituuletin, joka on varustettu automaattisensorilla.
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Keittiökalusteemme kestävät
sisustusintoilijan katseen
sekä lapsiperheen kulutuksen
Keittiövalikoimamme on epäilemättä Suomen suurin, joten pystymme tarjoamaan vaihtoehtoja sekä
vaativan sisustusintoilijan että käytännöllisen lapsiperheenkin keittiöhaaveisiin. Valikoimamme on tulvillaan niin trendikkäitä uutuusmalleja kuin suomalaisten kotien kestosuosikkeja. Tutustu mallikeittiöihimme, joista löydät toteuttamisen arvoisia ideoita, mahdollisesti jopa suoraan omia toiveitasi vastaavan keittiön.
Keittiömme on tehty pitkäikäisiksi ja kestämään kovaa kulutusta. Valitse keittiösi runko useista värivaihtoehdoista, ovet, välitilalevyt ja tasot suuresta määrästä erilaisia materiaalivaihtoehtoja sekä vetimet, liesituuletin, altaat ja valaistus keittiösi tyylin mukaan. Muista myös hyödylliset lisävarusteet sekä
Siemensin laadukkaat kodinkoneet!

Laadukkaat, kauniit ja
toimivat Charmia-keittiöt
Charmia on Kalustetukun oma laatubrändi. Charmia-keittiömme ovat
suomessa suunniteltuja ja kotimaisista runkokomponenteista koottuja. Maustamalla niitä ripauksella
omia ideoitasi saat upean keittiön,
jossa on ilo kokata ja viettää herkullisia hetkiä yhdessä perheen sekä
ystävien kanssa.

Kuvastossa on esillä vain murto-osa
tuotteistamme, tutustu valikoimaamme
myymälässä tai www.kalustetukku.fi
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Maalatut ovet

Aaria R2
Valkoinen 9011
Maalattu MDF

(K)

Rumba
Musta, vedinura
Maalattu MDF

(K)

Rumba
(K)
Valkoinen kiiltävä
Maalattu MDF

Lyyra
Valkoinen 9011
Maalattu MDF

(K)

Lyyra ura
(K)
Kermanvalkoinen
Maalattu MDF

Duo
Valkoinen 9011
Maalattu MDF

(K)

Salmiakki
Valk. tehosteovi
Maalattu MDF

(K)

Duuri
Valkoinen
Maalattu MDF

(K)

Pihta
Valkoinen
Maalattu MDF

(J)

Paju
Valkoinen
Maalattu MDF

(J)

Helpi
Harmaa
Maalattu MDF

(J)

Hilla
Valkoinen
Maalattu MDF

(J)

Minttu
Harmaa
Maalattu MDF

(J)

Ratamo
Beige
Maalattu MDF

(J)

Malva
Kaakao
Maalattu MDF

(J)
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Kalvo-ovet

Sointu
(K)
Tammi
MDF-kalvo-ovi

Sointu
(K)
Harmaa kiiltävä
MDF-kalvo-ovi

Piano
(K)
Valkoinen matta
MDF-kalvo-ovi

Sointu
(K)
Valkoinen kiiltävä
MDF-kalvo-ovi

Tenori B
(K)
Harmaa puusyy
MDF-kalvo-ovi

Kvartetti
Valkoinen matta
ABS-listoin

Kvartetti
(K)
Antrasiitti
vaakapuukuvio
ABS-listoin

Kvartetti
Musta matta
ABS-listoin

(K)

Fino
Jalokuusi
vaakapuukuvio
ABS-listoin

(J)

Mikrolaminaattiovet

Kvartetti
(K)
Aragon
vaakapuukuvio
ABS-listoin

Fino Feel
Sininen matta
ABS-listoin
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Kvartetti
Saarni
vaakapuukuvio
ABS-listoin

(J)

Fino
Tammi
vaakapuukuvio
ABS-listoin

(K

(J)

Fino
Pähkinä matta
vaakapuukuvio
ABS-listoin

(K)

(J)

Fino
Hiilipuu
vaakapuukuvio
ABS-listoin

(J)

Massiivipuuovet

Kaisla
Tammi
massiivipuu

Luoto
Tammi
massiivipuu

(J)

(J)

Orvokki
Tammi
massiivipuu

Tuomi
Tammi
massiivipuu

Puulajien ja petsivärien saatavuus vaihtelee malleittain.
Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisistä.

(J)

(J)

Karpalo
Tammi
massiivipuu

Kastanja
Tammi
massiivipuu

Vehka
Tammi
massiivipuu

(J)

1

5

2

2

3

7

4

8

(J)

Vehka
(J)
Saarni,vaniljapetsi
massiivipuu
Tammiovien värit:

1. Valkea kuultomaali
2. Valkaistu 1%
3. Musta petsaus
4. Tummanharmaa
5. Vaaleanharmaa
6. Antiikinrusk. petsaus

Koivun värit:

2. Valkaistu 1%
3. Musta petsaus
4. Tummanharmaa
5. Vaaleanharmaa
7. Pähkinäpetsaus
8. Valkaistu 3%

Saarnin värit:

(J)
1

2

1. Valkea kuultomaali
2. Musta petsaus
3. Vanilja petsaus

3

Puuviiluovet

Daalia
(J)
Tammi, lakattu
vedinuralla

Daalia
Koivu
valkaistu 1%

(J)

Daalia
Saarni
vaniljapetsaus

(J)

Harsokukka
Koivu, lakattu

(J)

Harsokukka
(J)
Tammi, lakattu
vaakaviilu
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Laminaattitasot
Laminaattitasojen monipuolisesta sävyvalikoimasta löydät helposti omaan keittiöösi sopivan mallin.
Suositussa ja helppohoitoisessa tasossa on kosteutta kestävä pinta. Vahvuudet 30 mm ja näyttävä
40 mm. Saatavana myös erilaisia reunalistoja.

Charmia kallio

Charmia tumman
harmaa huurre

Charmia musta huurre

Charmia tammi

Charmia valkea huurre

Kiiltävä puhdasvalkea

Ruunitammi

Siniteräs

Harmaa matta

Hopeatammi

Musta, matta

Hiilipuu

Pellavanharmaa

Matta mustakivi

Nero marmori

Sementti

Natural tammi

Vaalea vintage puu

Vaahtera

Vaalea puu

Vaalea stucco

Saarni

Valkaistu saarni

Harmaa wenge

0028EM

0190KE

5527WH

0162RS

8681RS

1062TS

0147TS

4076EM

3207EM
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9417HV

4228WH

3405EM

4159WH

0017P

4168WH

0901TS

3577EM

4104EM

0019P

4915U

3170U

0026GA

4144EM

0016P

Tilaustasot

Välitilalevyt

Keittiön tasojen valinnassa kannattaa
makuasioiden lisäksi huomioida myös
tasojen käyttö. Tiskipöytätason tulee
kestää kosteutta, leipomisalustalle
tärkeää on kulutuksenkesto ja tiivis,
hygieeninen pinta. Laadukkaimmat
ja näyttävimmät työtasot valmistetaan joko massiivipuusta tai luonnonkivestä, jotka saat Kalustetukusta
mittatilaustyönä.

Laminaatti on kestävä, kaunis ja helppohoitoi-

Massiivipuutasot

Musta ruoko 0901 WG (E)

Valkea ruoko 9417 WG (E)

Micro valkea 9471 MC (E)

Tropiikin aronia 4399 WH (E)

Massiivipuutasot tuovat keittiöön lämpöä
ja viihtyisyyttä. Kestävä ja tyylikäs taso
on täyttä puuta, jolle öljykäsittely antaa
silkinhimmeän pinnan. Valmiiksi öljyttyä
puutasoa hoidetaan aika ajoin öljyämällä,
minkä ansiosta se säilyttää kauneutensa
pitkään ja hylkii likaa sekä kosteutta. Ajan
myötä syntyneet elämisen jäljet on helppo
poistaa tason pinnasta hiomalla. Massiivipuutasoja on saatavana useita eri
vahvuuksia.

Kivitasot
Aito kivitaso on kovan pintansa ansiosta
vuosienkin jälkeen kuin uusi. Suosittelemme
kivitasoa erityisesti lieden ympärille, sillä
hyvin kuumuutta kestävälle tasolle voi
laskea kuuman astian suoraan uunista tai
liedeltä. Kivi on myös erinomainen leivonta-alusta. Kivitason päivittäiseksi hoidoksi
riittää pyyhkiminen kostealla liinalla. Leikatessa kiven päällä kannattaa käyttää
leikkuulautaa, sillä erikoisteräksestä valmistetut veitset ovat kiveäkin kovempia ja
saattavat naarmuttaa pintaa.

Kvartsitasot
Kvartsikomposiitista 93 % on luonnonmateriaaleja eli kvartsia ja graniittia, joihin
on lisätty side- ja väriaineita. Kvartsikomposiitin ominaisuudet ovat käytännössä
samat kuin graniitin ominaisuudet, mutta
huokoisuus on vähäisempää ja rakenne ja
väri ovat tasaisemmat. 100-prosenttisen
luonnollinen, toistumaton marmorikuvio,
kuumankestävä.

nen valinta keittiön ylä- ja alakaappien välisen tilan
verhoiluun. Kalustetukusta löydät monipuolisen
valikoiman oman keittiösi sävyihin ja henkeen sopivia välitilalaminaatteja perinteisistä puukuoseista
trendikkäisiin design-laminaatteihin.
Esimerkkejä välitilalaminaateista:

Alucosisustuslevy

on vahva, kestävä ja moniin eri käyttökohteisiin
soveltuva tuote. Levyä
voidaan käyttää esimerkiksi keittiökaapistoiden
välitiloissa, liukuovissa,
sisäverhouksissa, mainos- ja opastekylteissä.
Aluco on niin ohut, että
sen voi asentaa vanhojen laattojen päälle.
Saatavilla useita värejä.

Kompaktitasojen suuri etu on luonnollises-

ti täydellinen vedenpitävyys, lujuus, työstettävyys,
sekä iso aihiokoko, joka mahdollistaa yli 4m levypituudet yhdestä palasta. Materiaali on erittäin
kestävä, hygieeninen, helppohoitoinen sekä 100%
vedenpitävä.
Ecolam-kompakti-tasot ovat 12 mm paksuja, sisäosa musta. Pintamuotoina lohko ja väre. Reunassa loiva pyöristys Altaan ja lieden aukot mahdollisia, huullos alta, huullos päältä sekä päältäkiinnitys Ecolamilla. Liitoskoneistus ilman liitosheloja
Levyt molemmilta puolin pinnanvärisiä, mutta takapuoli värepinnalla Levy on työstettävissä pistosahalla/pyörösahanterillä. Levyn pituus max 4100mm.
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Basic-altaat

Stala Lyria L40-17S
790 x 500 mm
1 1/2 -altainen laskutasolla

Stala Lyria L40-17
630 x 500 mm. 1 1/2 -altainen ilman laskutasoa

Stala Tempo T-38PT
Halkaisija 440 mm

Stala Karhu
465 x 488 mm

Stala Neo N4017-63R
624 x 500 mm

Stala Combo CS-50
530 x 370 mm

Stala Combo CS-17
200 x 370 mm

Fokus-altaat

Stala Neo N50-58
579 x 500 mm

Lux-altaat

Stala Max MXT-50
540 x 505 mm
hana-alueella

Stala Komposiittiallas
CEG51-57B musta
560 x 500 mm
hana-alueella
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Stala Max MX-50
540 x 440 mm

Stala Komposiittiallas
CEG-50B musta
550 x 435 mm
ilman hana-aluetta

Stalan tuotteet on muotoiltu ja tehty kestämään elämää. Tehty meille, jotka nautimme vaivattomudesta, laadusta ja keittiössä tekemisestä.
Tervetuloa elämä. Stala.

Värialtaat

Miami
50X40 mm
kupari

Miami
50X40 mm
kulta

Miami
50X40 mm
gun metal

Ohio
50x40 mm
midnight sky

Komposiittialtaat

Charmia Teno
565x510 mm musta

Charmia Teno
580x500 mm musta

Charmia Teno
620x500 mm valkoinen

Charmia Teno pyöreä
505 mm harmaa

Ruostumattomat terästasot
Ruostumaton terästaso eli tiskipöytä kestää hyvin vesiroiskeita ja on siksi erittäin hyvä valinta altaan tai liesitason ympärille. Laajasta valikoimasta löytyy erinäköisiä ja -kokoisia altaita moneen makuun ja tarpeeseen.
Vesipiste on yksi keittiön tärkeimmistä toiminnoista,
joten tiskialtaan ja keittiötason valintaan kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota. Tiskipöydän allas on saumaton, joten se on erittäin turvallinen valinta keittiössä.

Stala Seitsikko -keittiötaso
Pituudet 5 mm välein, 420–3000 mm.
Kahdeksan eri allasvaihtoehtoa.
45

StalaTex™ herättää
ruostumattomat teräspinnat eloon
StalaTexissä yhdistyvät ruostumattoman teräksen lyömättömät ominaisuudet sekä kauniit, sisustukselliset tekstuurit.
Tuttu ja turvallinen materiaali näyttäytyy uudenlaisessa,
lämpimämmässä valossa ja toivottaa elämän tervetulleeksi
keittiöön.
StalaTex-materiaalia on saatavana Seitsikko-tiskipöytiin ja
terästasoihin. Lisäksi StalaTex sopii keittiön ja kodinhoitohuoneen välitilaan, kaapin päätylevyksi tai vaikkapa sokkeliksi.

Valitse mieleisesi kuosi ja
yhdistä se haluamaasi altaseen.

Charmia-hanat

Silhouet keittiöhana
Mattamusta, teräs, messinki. Keraaminen säätökasetti.Eco-save vedensäästöominaisuus. Juoksuputki rajoitettavissa
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Rowan keittiöhana
Keraaminen säätökasetti. Eco-save vedensäästöominaisuus. Juoksuputki rajoitettavissa

Pine keittiöhana
Keraaminen säätökasetti. Eco-save vedensäästöominaisuus. Juoksuputki rajoitettavissa

Silhouet pesuallashana
Teräs, mattamusta, messinki. Keraaminen säätökasetti. Eco-save vedensäästöominaisuus.
Ääniluokka 1.

Fast-vetimet
Alfa
160 mm, rst-look,
musta, ant.ruskea

Beta
160 mm, rst-look,
matta musta

Leon
128 mm, natur vaalea, ruskea, musta

Pax
useita kokoja,
aito RST

Pegasus
useita kokoja,
matta kromattu

Retro
96 mm,
musta, kromattu,
valkoinen, messinki

Tessa
96 mm, kromi,
harjattu nikkeli,
antiikkirauta,
mattanikkeli,
antiikkimessinki

Tube
160 mm, kromi,
rst-look, musta,
messingöity

Max
160 mm, rst-väri,
antiikkirauta,
musta nikkeli,
antiikkiruskea

Milo
useita kokoja,
rst, valkoinen,
kromattu, musta

Tino
useita kokoja,
rst-väri, kromi,
valkoinen

Klassik-vetimet

Ligo
35 mm, kromi, rstlook, musta, messingöity, harjatt
messinki, valkoinen

Loft
160 mm,
antiikkimusta

Modern-vetimet

Cubix
useita kokoja, musta, valkoinen, kromi,
rst-väri, antiikkimusta, kupari

Lungo
useita kokoja,
alumiini, musta,
valkoinen, rst

Lux-vetimet
Duffy
192 mm, tammi
lakattu, musta

Karen
128 mm,
kromi

Profil-vetimet

Bow
350 mm,
harjattu alumiini,
musta, pronssi

Diaz
350 mm,
harjattu alumiini,
musta, pronssi

Krista
80 mm,
kromi

Ponte
128/320 mm,
kromi, antrasiitti,
antiikkikupari,
antiikkirauta

Falcon
350 mm,
harjattu alumiini,
pronssi, musta

Lisää vaihtoehtoja myymälöissä sekä osoitteessa www.kalustetukku.fi

Tee
50 mm,
tammi lakattu,
musta

Rise
80 mm, harjattu alumiini, musta, pronssi, matta musta

Woody
160/224 mm,
tammi

Wing 40/200 mm,
harjattu alumiini,
pronssi, messinki,
antrasiitti, musta
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Lisävarusteet
Liesitason läheisyydessä olevat mekanismit lisäävät työskentelyyn tehokkuutta ja toimivuutta!

Charmia Apteekkari

Charmia Tandem

Charmia imove

Sisälaatikkokomero

Kevyeen ja hiljaiseen
apteekkarimekanismiin
saat tavarat näyttävästi esille. Kantavuus 100
kg. Leveys 30 ja 40 cm.
Saatavilla myös matala
versio alakaappeihin.

Pehmeästi aukeavan, esiin
liukuvan hyllymekanismin
avulla löydät etsimäsi nopeasti! Hyllyosan kantavuus 50 kg, ovikorin 20 kg.
Leveys 50 ja 60 cm.

Alas vedettävä hyllymekanismi, lev. 60 cm.

Kokonaan ulosvedettävät sisälaatikot kaappiin.

Twist-pistorasia
Upea pistorasia joka ei vie
paljoa tilaa. Lapsiturvallinen, rasian kantta kääntämällä pistokkeet saa suojaan.

Vie vain
ylälaatikon
verran tilaa!
Mauste- ja
siivoushyllykkö (PHYL)

Le Mans piilokulmamekanismi

Aamiais-/apupöytä

Scala-laatikkoon.
Sisältää alalaatikon,
2 koritasoa ja liinatelineen. Leveys 200
ja 300 mm

Pehmeästi ulosliukuvat hyllyt tulevat esille vaivattomasti jo oven avautuessa
vain 85°. Kantavuus 25 kg
/ hylly. Leveys 40 ja 50 cm.

Saatavilla 40-120 cm leveänä.
Mahtuu normaalisyvyiseen
alakaappiin. Pituus aukitaitettaessa 95 cm. Alumiinirunko kestää jopa 80 kg painon.
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Charmia Scala
design-laatikko
keittiöösi
Upeasta ulkonäöstään ja
toimivuudestaan palkittu
Scala-laatikko on suunniteltu
paitsi upeaa ulkonäköä myös
optimaalista tilankäyttöä
silmällä pitäen. Laatikoiden
ohuet ja suorat sisäsivut sekä
90 asteen sisäkulma tuovat
kuhunkin laatikkoon jopa 11 %
enemmän säilytystilaa.
Charmia Scala design-laatikon
puhtaanapito on erityisen
helppoa, koska laatikon
sivupaneeli voidaan irrottaa
vaivattomasti.

Tavarat järjestykseen
huikeilla lisävarusteilla
Charmia Scalan lisävarusteiden avulla
keittiösi laatikostot pysyvät helposti
järjestyksessä ja niiden muunneltavuus on
vaivatonta. Upeat puulokerikot ja -telineet
yhdistettynä modernisti muotoiltuihin
tummanharmaisiin muovilokerikkoihin
antavat Scala-laatikoille arvoisensa
ilmeen. Yhdistele tarpeen ja mielesi
mukaan, sinä päätät!
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Liesituulettimet

Studio Miilu

60 ja 90 cm

Studio Aava

60 ja 90 cm

Savo C-65

60 ja 90 cm

Mattamusta

Mattamusta

Rst

Leveys 600/900 mm, syv. 504 mm,
korkeus 500-780 mm. Moottoriteho 140–400 m3/h, int. 727 m3/h.

Leveys 600/900 mm, syv. 450 mm,
korkeus 765-1180 mm. Moottoriteho 340–630 m3/h, int. 770 m3/h.

Leveys 600/900 mm, syv. 450 mm,
korkeus 765-1180 mm. Moottoriteho 340–630 m3/h, int. 770 m3/h.

Savo C-52

Savo Noppa

Savo C-69

60 ja 90 cm

45 cm

55 ja 80 cm

Musta, rst ja valkoinen*

Valkoinen, musta

Musta lasi, valkoinen lasi

Leveys 600/900 mm, syv. 500 mm,
kork. 845–1200 mm. Moottoriteho
285–600 m3/h, int. 700 m3/h.

Leveys 450 mm, syvyys 380 mm,
korkeus ilman yläputkia 430 mm,
yläputkilla 875-1075 mm. Moottoriteho 285–535 m3/h, int. 585 m3/h.

Leveys 548/798 mm, syvyys
339/ 148 mm, korkeus 530 mm.
Moottoriteho 300–580 m3/h,
int. 720 m3/h.

Savo I-78 saareketuuletin

Savo G-62

Savo P-24

Mattamusta, rst, valkoinen

RST/lasi

Valkoinen

Halkaisija 370 mm. Korkeudet:
870–1215 mm huoneilmaan palautus,
770–1215 mm hormiliitäntä,
1665 mm jatkoputkella. Moottoriteho 290-570 m3/h, int. 690 m3/h.

Leveys 598 mm, syvyys 303 mm,
korkeus 299 mm. Moottoriteho
135-360 m3/h.

Leveys 498/598 mm, syvyys
280-330 mm (+20 mm etupaneeli),
korkeus 175 mm. Moottoriteho
220–420 m3/h.

*

Valkoinen vain 60 cm.
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60 cm

50 ja 60 cm

Charmia led-valot
Uusinta teknologiaa olevien LED-valojen suurimpia etuja ovat energiatehokkuus ja huoltovapaus.
Ylläpitokustannukset ovat edulliset alhaisen energiankulutuksen ja valojen pitkän elinkaaren; jopa
yli 50 000 tuntia, ansiosta. Muita etuja ovat luotettavuus, pitkä ikä, puhdas valo, turvallisuus, valot
syttyvät välittömästi ja pieni lämmöntuotto.

Charmia paneeli-led
Paneeli-led, 200x100 6W
525 lm, 30 000 h, 24 Vdc, 4000 K
Paneeli-led 100x100 5W
365 lm, 30 000 h, 24 Vdc, 4000 K

Charmia led-profiili

Pinta-asenteinen, tehokas paneelivalo. 2 m johto pikaliittimellä. Muuntajassa 1,8 m virtajohto europlugilla.

Yksilöllisesti määrämittaan tehtävä led-profiili, joka
luo yhtenäisen valonlähteen kohteeseen. Helppokiinnitteinen kotimainen alumiiniprofiili jonka uusi linssi
antaa loistavan ja tasaisen valon. Pinta-asenteinen
alumiininen pintaprofiili saatavissa alumiinin, valkoisen ja mustan värisenä.

Charmia led-valo d’lau

(ht)

D`lau on äärimmäisen helppo asentaa. Led-runko
kiinnitetään ruuveilla kaapin pohjaan, jonka jälkeen
valaisimen kuori työnnetään rungon päälle. Värit:
rst-väri, valkoinen, musta. Yhden lampun teho 3,84
W. Värisävy neutraali valkoinen 4000 K.

Charmia led-valo Flat

Charmia langattomat
seinäkytkimet

Saatavilla 3000 K ja 4000 K. Värit: kromi tai valkoinen 2, 3, 4 tai 5 lampun sarja, uppo-pinta-asennus.
Yhden lampun teho 2,7 W.

Valkoinen, musta tai
valkoinen vaihdettavalla
taustalla.
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Kodinkoneet

Sisusta keittiösi
GRAM-kodinkoneilla.
Laajasta valikoimastamme löydät
tuotteet, jotka auttavat sinua arjessa ja
samalla luovat keittiöstäsi täydellisen.
Meiltä löytyy ratkaisu, haluat sitten
teräksiset tai valkoiset koneet, vai
toivotko kodinkoneesi integroituvan
keittiökalusteiden ovien taakse?

• GRAMin historia alkaa vuonna 1901
perustetusta takomosta, josta kehittyi
modernin teollisuuden menestystarina.
GRAMin historia on myös kertomus yrityksestä, joka osasi kehittää taitotietoa
jäähdytys- ja pakastustekniikan alalla.
• GRAM tunnetaan edelleen kylmälaitteista, mutta myymme ja markkinoimme
nykyään kaikenlaisia kodinkoneita yksityistalouksille kotitalouksille Tanskassa,
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.
• GRAM tunnetaan myös tuotteista, jotka
helpottavat kuluttajien arkea ja luovat
positiivisia elämyksiä keittiössä.
• GRAM keskittyy laatuun ja kestävyyteen
sekä ympäristöä säästävien ja toimivien,
ajatonta pohjoismaista muotoilua edustavien kodinkoneiden suunnitteluun.
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Siemens-kodinkoneet
- tulevaisuuden tekniikkaa jo tänään
Siemens-kodinkoneissa yhdistyvät selkeä muotoilu ja innovatiivinen tekniikka. Verkkoon liitettävien kodinkoneiden ohjaus etänä sekä sovelluksen mukanaan tuovat opastavat lisätoiminnot ja ominaisuudet antavat
mahdollisuuksia hoitaa asioita entistä sujuvammin myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on, että kodinkoneemme helpottavat jokapäiväistä elämääsi, jotta sinulla jää aikaa asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.

studioLine – vapautta keittiösuunnitteluun
studioLine-malliston korkealaatuiset materiaalit, selkeät linjat ja monipuoliset ominaisuudet luovat edellytykset yksilölliselle keittiösuunnittelulle. Esimerkiksi
inductionAir–keittotaso, jossa induktiokeittotasoon on
integroituna liesituuletin, tuo keittiöön lisää avaruutta,
kun erillistä liesituuletinta ei tarvita. Tai iQ700-sarjan
yhdistelmäuuni, joka on sekä monipuolinen uuni että mikroaaltouuni, jolloin erillistä mikroaaltouunia ei tarvita.
studioLine-kodinkoneet viimeistelevät keittiösi tyylikkäällä muotokielellään ja harmonisella kokonaisvaikutelmallaan. studioLine-mallisto on myynnissä vain valikoiduilla keittiökalustemyymälöillä.
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Liukuovikaapistot
Liukuovikaapistot soveltuvat erinomaisesti eteiseen, makuuhuoneeseen tai lastenhuoneeseen. Joustavan mitoituksen avulla voit maksimoida tarvitsemasi säilytystilan. Kiskoilla liukuva ovi tarvitsee ympärilleen huomattavasti vähemmän tilaa kuin tavallinen kaapinovi, minkä ansiosta liukuovi sopii pieniinkin tiloihin. Soft close -hidastimien avulla ovi sulkeutuu äänettömästi.
Komeron oven voit valita laajasta ovivalikoimastamme, josta löydät suuren määrän klassisia sekä moderneja vaihtoehtoja.

Laadukkaat, kotimaiset
tuotteet mittatilaustyönä
Toimitamme tyylikkäät kotimaiset
Mirrorline-liukuovikaapistot, vaatehuoneet ja tilanjako-ovet mittatilaustyönä kotiisi jopa 1-2 viikossa.

Käytännöllinen
vaatehuone sopii
pieneenkin tilaan,
jo muutama
neliö riittää.
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Tilanjako-ovi
jakaa huoneen
tyylikkäästi
hukkaamatta
neliöitä.

Päästä mielikuvituksesi
valloilleen ja suunnittele kotiisi
täydellinen säilytysratkaisu.
Apua ideointiin ja vinkkejä
säilytykseen antaa paikallinen
Kalustetukku-myyjäsi.
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Kylpyhuoneet
Mittavista valikoimistamme
löydät paljon valmiita kylpyhuonekokonaisuuksia kaiken
kokoisiin kylppäreihin.
Yhdessä voime räätälöidä
myös juuri sinun makuusi
sopivan ratkaisun, kalusteet,
altaat, valaisimet ja muut
lisävarusteet mukaan lukien.

Solid House
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Solid House

Wc-altaat

Meri
(0)
600 / 800 / 900 /
1000 / 1200 x 485 mm

Kolibri
500 / 600 / 800 /
900 / 1000 /
1200 x 390 mm

(0)

Ulappa
500 / 600 / 700 /
900 / 1200 /
1400 x 500 mm

(0)

Aamu 540 valko/musta
Altaan syvyys 120 mm,
suositeltu tason minimisyvyys 460 mm.
Ei ylivuotoa
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Peilit
Tyylikäs ja toimiva kylpyhuone tarvitsee asianmukaiset peilit ja valaisimet. Yleisvalon lisäksi tarvitaan
yleensä kohdevalaisimia, jotka helpottavat esimerkiksi kauneudenhoitoa tuomalla valoa kasvoihin
edestäpäin. Omaan kylpyhuoneeseesi sopivimmat mallit löydät parhaiten yhdessä myyjiemme kanssa.

ROL-valopeili
600/800 mm. Syvyys 40 mm.
Musta tai valkoinen kehys.

SKY-valopeili
600, 800 X 660 mm.
Syvyys 60 mm.
Tehokas LED-valo (IP44).
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SOL-valopeili pistorasialla
600 800, 900, 1000, 1200 x
700 mm (O). 3 loisteputkea,
kytkin, pistorasia, valmius
vikavirtasuojalle. IP 44.

Arc-valopeili
600/800 mm.
Tehokas LED-valo (IP44).

Mira-kehyspeili
600 x 700 mm.
Syvyys 30 mm.
Mattamusta kehys.

Kodinhoitohuone
Kalustetukulla on runsaasti erilaisia vaatehuoltoa, siivousta ja puhtaanapitoa helpottavia ratkaisuja.
Kaikki kodinhoitohuoneiden kalusteet ja tarvikkeet ovat kosteisiin tiloihin suunniteltuja ja helposti
puhdistettavina itsessäänkin hygieenisiä.
Siivi-siivoustarvikevaunussa
säilytät siivoustarvikkeet imurista
pienimpiin purkkeihin hyvässä
järjestyksessä ja tavaroiden
käyttö on helppoa koska vaunun
saa vedettyä ulos kaapista jolloin
tavarat on helposti saatavilla.

Siivoushyllykkö Scalalaatikkoon (PLHYL) sisältää alalaatikon, kaksi
koritasoa ja liinatelineen.
Lev. 200 ja 300 mm
Indus 50 KHH allas
on iso ja syvä kodinhoitohuoneen allas,
jossa isompien tavaroiden peseminen
sujuu roiskimatta.
Mitat 540x440x245.
Ilona-pyykinkuivausteline on
esillä vain silloin,
kun sitä tarvitset.
Soveltuu komeron tai laatikoston sisälle tai
tason alle. (H)

Laatikoston sisään sijoitettava silityslauta on kätevästi esiin vedettävissä aina tarpeen tullen. Tukevalla
laudalla silittäminen käy sujuvasti. (H)
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Materiaalit
Runko ja hyllyt
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalusteiden runkomateriaali on valkoisella
melamiinikalvolla pinnoitettu kalustelevy,
reunanauhat PP-muovia.
Sidelistat rungon värisiksi pinnoitettua
koivuvaneria. Kuivauskaapin sidelistat
alumiinia.
Taustalevyt 3 mm kovalevyä pintakäsiteltynä
kaapin rungon värisiksi.
Rungon voi valita myös melamiinipintaisena
sävyrunkona.
Kaapit vakiona säädettävillä Easysokkelijaloilla, sokkelilevy 150 mm.
Easy-sokkelilevyt saatavilla myös muovisina,
valkoinen matta, rst ja valkoinen kiiltävä.
Rungot voidaan toimittaa myös sokkelillisina.
Kuivaus-ja allaskaapit saatavissa
P5-lastulevyllä.
Rungot ja hyllyt rakennusmateriaalien
M1-päästöluokan kalustelevyä.

Ovet
•
•
•
•
•

Maalatut ovet MDF-levyä valmistajien
vakioväreissä sekä halutessasi Tikkurilan
värikarttojen mukaisesti.
Kalvopinnoitetut MDF-ovet valmistajien
värikarttojen mukaisesti.
Laminaatti-ja melamiinipintaiset valmistajien
malliston mukaisesti.
Lasiaukolliset ja vetimettömät ovet
valmistajien malliston mukaisesti.
Ovitoimittajina mm. Kensapuu, Josadoor,
Casagrande.

Ovien nostomekanismit ja saranat
•
•
•

Saranat hidastavia expando-pikakiinnitteisiä,
saatavilla myös ilman hidastusta.
Ovien nostomekanismit Blum
Aventos-mallistosta.

Työtasot

Aventos-malleja saatavilla myös sähköisenä.

•

Laatikostot ja lankakorit
•
•
•
•
•
•
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Kokonaan ulostulevat ja hidastavat
laatikostot.
Vakiosyvyys 500 mm, saatavissa myös
270, 350, 400 ja 450 mm syvinä.
Allaslaatikoiden U-mallinen takasarja
helpottaa LVI-asennusta.
Hidastavat laatikostot myös sähkötoimisina.
Metallilaatikostot.
Maalatut metalliset lankakorit
metallikiskoilla.

•

•
•

Laminaattipintaisten tasojen runkona yleensä P2-lastulevyä.
Saatavissa 12, 20, 30, 40 ja 60 mm vahvuisina.
Saatavissa taivereunaisina sekä suorareunaisina erilaisilla
reunanauhoilla.
Värit valmistajien, mm. Ecolam ja Casagrande malliston
mukaisesti.
Saatavissa myös massiivipuutasoja, RST-tasoja sekä kivitasoja.

Altaat
•

Saatavilla useita varastomalleja, myös pinta-asennettavia sekä
erilaisia huullosmalleja.

Vetimet, valot, liesituulettimet, ym. lisätarvikkeet
•

Saatavilla useita varastomallisia tuotteita eri tuoteryhmistä.

Hoito-ohjeet
MDF kalvo-ovet

Kalusteiden rungot

• Oven tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyhkien.

• Pyyhi kaappien rungot pehmeällä, kostealla liinalla. Tarvittaessa voit
käyttää mietoa puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakkia, alkoholia, valkaisuainetta tai hankaavia ainesosia.

• Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan
puhdistusainetta.
• Kalusteovet voidaan puhdistaa yleisillä kodin
puhdistusaineilla.
• Älä käytä kiehuvaa vettä puhdistuksessa. Jos kalvopinta rikkoontuu, sitä ei voi enää paikata. Näissä
tapauksissa suosittelemme uuden oven hankintaa.
• Kiiltävissä kalvo-ovissa on poistettava suojakalvo. Lieden viereen sijoitettavissa kalvo-ovissa on
ehdottomasti käytettävä lämpölistoja!

• Pyyhi osat veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa ne lopuksi puhtaalla
liinalla. Jos pinnoille roiskuu tai kaatuu jotakin pyyhi ne välittömästi,
ettei neste jää seisomaan pinnalle.
• Älä sijoita esim. kahvin- tai vedenkeitintä niin, että niistä nouseva
vesihöyry tiivistyy seinäkaappien ja ovien alapintaan.
• Älä myöskään sijoita keittimiä laminaattipintaisten- tai puutasojen
liitoskohtaan, ettei mahdollinen valumavesi vahingoita tasoa.
• Älä avaa astianpesukoneen luukkua heti pesuohjelman päätyttyä,
sillä koneesta nouseva lämpö ja kosteus voivat imeytyä työtasoon tai
oviin, jolloin ne turpoavat.

MDF maalatut ovet

RST-tasot ja altaat

• MDF-ovia ei saa altistaa vedelle. MDF-ovi on
herkkä kolhuille, erityisesti kulmissa ja reunaosissa.

• Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta pehmeällä
pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtele
pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.

• Vedin- tai sarananreikiä tehdessä kiinnitä huomiota työalustan puhtauteen. Alustan roskat aiheuttavat helposti naarmuja oven pintaan. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava lakattujen
ovien käsittelyssä.
• Vähäisiä kulumisesta tai kolhuista aiheutuneita maalivirheitä on mahdollista korjata
paikkamaalilla.
• Maalipinnan rikkoutuessa levyyn asti ovi on erittäin altis kosteudelle.
• Maalatuille oville käyvät samat puhdistusohjeet
kuin kalvo-oville.

Massiivipuu/viiluovet
• Mikäli joudutte varastoimaan tuotteita ennen
asennusta, tulee varastotilan olla kuiva ja lämmin
tila, joka vastaa olosuhteiltaan normaalin asuinhuoneen olosuhteita. Komeroiden ovet tulee varastoida vaakasuoralle alustalle.
• Petsatut/lakatut tuotteet puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia pesuainetta voi liottaa hieman
veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. Puhdistamiseen ei saa käyttää hankaavia
pesuaineita/-välineitä.
• Koska massiivipuiset / viilutetut ovet valmistetaan
luonnonmateriaalista, kuuluvat värisävy- ja kuviovaihtelut materiaalien ominaisuuksiin. Myös pienet linnunsilmäoksat kuuluvat em. ominaisuuksiin.
• Puumateriaalien värisävyt muuttuvat hieman
myös ajan kuluessa ympäröivän valon vaikutuksesta. Lisätilauksia tehtäessä tulee huomioida, että
aiemmin toimitetut ja uudet tuotteet poikkeavat
väriltään toisistaan.

• Suola, suolaliuokset, hapot, valkaisuaineet, hopeanpuhdistusaineet
ja tapettiliisteri jättävät teräspintaan jäljen jo muutamassa tunnissa.
Jos niitä joutuu pöydän pinnalle, pese ne pois välittömästi, huuhtele
ja kuivaa pöytä.
• Pöydän pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita kalkkijälkiä. Puhdista pöytä nestemäisellä astianpesuaineella, huuhtele ja kuivaa. Väriläikät vältetään kuivaamalla pöydän pinta aina käytön jälkeen. Älä myöskään jätä märkää valurautaista tai
muuta ruostuvaa metalliastiaa pöydälle pitkäksi aikaa, sillä niistä
jää jäljet pöytään.
• Hankausjauheet ja teräsvillat naarmuttavat pöytää. Älä käytä
niitä.
• Pesupöytään normaalikäytössä tulevat pintanaarmut eivät heikennä tuotetta. Pintaan muodostuva oksidikalvo suojaa pesupöytää.
Kun pintaan tulee naarmuja, oksidikalvo uusiutuu ympäristön hapen
vaikutuksesta.

Laminaattipintaiset tasot ja puutasot
• Muista aina kuivata tasolle roiskuvat nesteet ja puhdista pinnat
huolellisesti säännöllisin väliajoin.
• Taso ei kestä hankaavia puhdistusaineita eikä naarmuttamista terävillä esineillä.
• Taso ei myöskään kestä sille laskettuja kuumia kattiloita.

Puutasojen puhdistus
• Käytä jokapäiväiseen puhdistukseen väritöntä saippuaa.
• Jos työtaso tarvitsee perusteellisempaa puhdistusta, hio pintaa pituussuunnassa 220 karkealla hiomapaperilla. Tämän jälkeen puhdista taso huolellisesti ja sen jälkeen öljyä taso kahteen kertaan.
• Tee tarpeen vaatiessa välihionta öljyämisten välillä.
• Älä koskaan käytä tason hiomiseen teräsvillaa tai puhdistamiseen
aineita, jotka sisältävät ammoniumkloridia tai hankausjauhetta.
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Vinkkejä keittiön
suunnitteluun
Rakennatko uutta vai remontoitko vanhaa?
Lue nämä vinkit ennen kuin lähdet hankkimaan
uusia keittiökalusteita!
• Mieti ennen kalusteiden valintaa, minkälaisen
keittiön haluat.
• Tehdäänkö keittiössäsi paljon ruokaa,
toimiiko keittiösi myös seurustelutilana, onko
perheessäsi pieniä lapsia? Moni arkinen
asia vaikuttaa keittiön toimivuuteen ja
viihtyisyyteen.
• Mittaa keittiötila tarkasti ja tee alustava
luonnos kokonaisuudesta.
• Mieti nurkkatilojen käyttö. Esim. nurkkiin
sijoitettuja laatikoita on vaikea avata.
• Huomioi sisäänpäin aukeavien ikkunoiden
paikat.
• Tarkista pistorasioiden, vesipisteiden ja
kodinkoneiden ym. paikat. Esimerkiksi nurkkaan
sijoitettu kodinkone on käytännössä hankala.
• Valitse kalusteet vasta, kun suunnitelma
on tehty. Kertaa vielä kerran, mitä uudelta
keittiöltä haluat.
• Tutustu Kalustetukun mittavaan lisävarustevalikoimaan. Pienillä yksityiskohdilla saat
helposti keittiöstäsi entistä toimivamman.
• Ota huomioon myös valaistus!
• Kalustetukun ammattilaiset ovat käytössäsi
rakensitpa uutta tai remontoit vanhaa.

Muistathan, että koko keittiökaluston
uusiminen ei ole välttämätöntä, sillä
Kalustetukusta saat mittatilausovet
myös vanhoihin kalusterunkoihin.
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Kalustetukku-takuu
Saranoiden, laatikoiden ja Aventos-kippimekanismien takuuaika on 25 vuotta ostopäivästä lähtien. Servo-Drive -laatikoiden
ja Servo-Drive-Aventos-kippimekanismien
takuuaika on viisi (5) vuotta ostopäivästä
lähtien.
Annamme myymillemme kalusteiden rungoille sekä erilaisille mekanismeille kymmenen (10) vuoden takuun ostopäivästä
lähtien materiaali- ja valmistusvirheiden
osalta.
Kodinkoneille ja laitteille ovat voimassa
valmistajien antamat takuuehdot.
Takuu ei kata normaalia kulumista, naarmuja, viiltoja tai muita mekaanisia vaurioita. Takuu ei kata tuotteita, joita on varastoitu tai käytetty ohjeiden vastaisesti.
Takuu ei korvaa kosteus- ja lämpövaurioita eikä asennusvirheistä tai välillisistä
vahingoista johtuvia vaurioita.

Toimiva keittiö
Kun aloitat uuden keittiösi suunnittelun, piirrä keittiöstäsi luonnos tarkkojen mittojen mukaan. Oheiseen listaan on koottu muutamia keittiön suunnitteluun ratkaisevasti vaikuttavia asioita, jotka kannattaa mitata ja merkitä omaan luonnokseesi.
Esimerkkejä eri mallisista keittiöistä

Mittaa ja
merkitse
omaan keittiöluonnokseesi:
• Ilmanvaihtokanavat
• Lieden paikka,
etäisyys seinistä

U-mallisessa keittiössä
on runsaasti säilytystilaa
ja kaikki asiat on helposti
saatavilla.

L-keittiössä kaapistot on
sijoitettu kahdelle seinälle, keittiöön jää tilaa
myös ruokapöydälle.

Rinnakkaiskeittiö sopii
erityisesti kapeisiin tiloihin. Runsaasti säilytysja laskutilaa.

• Viemärit, putket
ja vesipisteet
• Ikkunoiden leveys
ja väli, etäisyys
seinistä
• Ovien leveys ja
etäisyys seinistä
• Pattereiden leveys
• Pistorasiat ja
valokatkaisijat

Suorassa keittiössä kaikki
toiminnot ovat kätevästi
lähellä. Toimivuuden maksimoimiseksi allas kannattaa sijoittaa keskelle.

• Seinäalat ja
lattia-alat

Solid House

Saarekekeittiö on hyvä
ratkaisu avoimeen ja
suureen tilaan. Myös
altaan ja liesitason voi
sijoittaa saarekkeeseen.

Suositeltavia mittoja

50–80 cm

40 cm

80–120 cm

40 cm

Jätä lieden kummallekin
puolelle vähintään 40 cm
laskutilaa.

Lieden etäisyys liesituulettimesta tai -kuvusta
pitäisi olla noin 50–80 cm.

Altaan ja lieden väliksi
suosittelemme 80–120
cm.

120 cm

Jätä kahden kaapiston
väliin vähintään 120 cm.
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Kalustemitat
Keittiökalusteet

Yläkaapeissa saatavilla kahta syvyyttä, 288 mm ja 323 mm.
450

988
703

1900

1750

2070

1920

565

450

2350

351

285

Alakaappien mitoitukset ilman tasoja.

*

1750

173

350

173

703

350

350

137
137

137

137

137

278

278

870
278
150

150

Alakaappien ja komeroiden mitoitus sisältää säädettävät 95–205 mm sokkelijalat (oletus 150 mm).
Esim. 720mm + 150mm = 870mm

Kylpyhuonekalusteet

703

703

565

565

155
1750

Alakaappien mitoitukset ilman tasoja/altaita.

*

1950

562
773

137

137

137

137

137
137

200

64

278

448
368
288

137
573 433

278

683

250

730
443

Kalusteiden värit
• harmaa

• tammi

• koivu

• musta

• pähkinä

Kalusteet saat joko kokonaan värillisinä tai vaihtoehtoisesti voit
ottaa värillisinä vain kalusteiden näkyvät osat sekä etureunat
jolloin kaapit pysyvät sisältä valkoisina ja valoisina.

Kalustemitoitus
Korkea mitoitus

Matala mitoitus

Kulmamitoitus liedelle

Kaappien rakenne
Yläkaappi

Alakaappi
a Kaapin sivu, reiät porattu
b Kaapin pohja, tapitettu
c Sidelistat, tapitettu
d Taustalevy
e Hyllylevy
f Sokkeli
Käytä liimaa tapitetuissa osissa,
naulaa taustalevy.
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Yläkaapit
Yläkaappi, korkea

SH/SHX

Yläkaappi, mikro

SHMI / SHMMI

Korkeus
Syvyys
Leveys

988 mm
288 mm / 323 mm
200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
3 säädettävää hyllyä.
Yläkaappi, matala
Korkeus
Syvyys
Leveys

SHM/SHMX

Korkeus
Syvyys
Leveys

3/2 säädettävää hyllyä.
Mikropohja 350 mm.
Yläkaappi, integroitava mikro

703 mm
288 mm / 323 mm
200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm

Korkeus
Syvyys
Leveys

2/0 säädettävää hyllyä.
Tuuletusritilä RST/valkoinen.
SHV/SHVX

Yläkulmakaappi, korkea

565 mm
288 mm / 323 mm
200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm

Korkeus
Syvyys
Leveys

Korkeus
Syvyys
Leveys

SHL/SHLX

SHLM/SHLMX

SK/SKM

Kosteutta kestävät sivut. 1 säädettävä
hylly, 1 lautasritilähylly, 2 tasoritilähyllyä/
1 tasoritilähylly. Sidelistat alumiinia.

988 mm / 703 mm
323 mm
400 / 500 / 600 mm
800 / 1000 mm

Kosteutta kestävät sivut. 3 säädettävää
hyllyä/2 säädettävää hyllyä, taso/lautashylly kombi.Sidelistat alumiinia
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585 x 585 mm

YL/YLM, YLX/YLMX

988 mm / 703 mm
288mm/323 mm
200/300/400/500/600 mm

Yläpäätyhyllykkö

YPH/YPHM

Korkeus
Syvyys
Leveys

988 mm / 703 mm
288 mm
290 mm

5/4 kiinteää pohjaa.
Maustehylly

MH/MHM

Korkeus
Syvyys
Leveys

SKX/SKMX

Korkeus
Syvyys
Leveys

288 mm / 323 mm

Leveys

5/4 kiinteää pohjaa.

988 mm / 703 mm
288 mm
400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm

Kuivauskaappi

703 mm

Syvyys

Korkeus
Syvyys
Leveys

Ei hyllyä vakiona.

Korkeus
Syvyys
Leveys

Korkeus

Ylälokerikko

351,5 mm
288 mm / 323 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm

Kuivauskaappi

YKKM/YKKMX

2 säädettävää hyllyä.

Ei hyllyä vakiona.

Korkeus
Syvyys
Leveys

988 mm
288 mm / 323 mm
585 x 585 mm

Yläkulmakaappi, matala

450 mm
288 mm / 323 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm

Yläkaappi, erikoismatala

YKK/YKKX

3 säädettävää hyllyä.

2 säädettävää hyllyä
Yläkaappi, matala

SHXMI/SHMXMI

Mikron korkeus 390 mm
Korkeus 988/703 mm
Syvyys
323 mm
Leveys
500 / 600 mm

2 säädettävää hyllyä
Yläkaappi, matala

988 / 703 mm
288 mm
600 / 500 mm

845 / 585 mm
100 mm
500 / 600 mm

5/4 kiinteää hyllyä. Varaus etulevylle.
Mikrokaappi

MRK

Korkeus
Syvyys
Leveys

370 mm
288 mm (mikropohja 350 mm)
500 mm (sisämitta 470 mm)
600 mm (sisämitta 570 mm)

Alakaapit
Alakaappi, normaali
Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

PH

Piilokulmakaappi

PKKO/PKKV

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
150 mm.

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

870 mm
568 mm
1000 / 1200 mm
150 mm

1 säädettävä hylly. Lisäsivu, vasen / oikea

1 säädettävä hylly.

Alakulmakaappi, 9x9/10x10

Alakaappi, kapea

AKK

PHS

Korkeus
Syvyys
Leveys

870 mm
288 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm

Sokkeli

700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm.

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

1 säädettävä hylly.

1 säädettävä hylly.
Alakaappi, 1 laatikko

Alaviistokaappi

870 mm

Syvyys

568 mm

Leveys

300 / 400 / 500 / 600 mm
800 / 1000 mm
150 mm

Alakaappi, matala

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

870 mm
568 / 288 mm
300 mm
150 mm

1 säädettävä hylly. Vasen / oikea

1 säädettävä hylly.
1 itsesulkeutuva metallilaatikko.

Astianpesukonekaappi
Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

PHM

Korkeus

730 mm

Syvyys

568 mm

Leveys

300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
150 mm

Sokkeli

AVK

PHL/PHLT

Korkeus

Sokkeli

870 mm
568 mm
888 x 888 mm
988 x 988 mm
150 mm

APKKM/APKKMT

1182 mm
568 mm
630 mm (600 mm sisältä)
150 mm

1 itsesulkeutuva matala laatikko
2 välipohjaa.
Uunin alakaappi

1 säädettävä hylly.

PHU/PHUT

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

870 mm
568 mm
600 mm
150 mm

1 itsesulkeutuva matala laatikko.
1 välipohja.
Alalokerikko

AL

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

870 mm
568 mm
200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
150 mm

3 kiinteää pohjaa.

Saatavilla myös
Easy-sokkeli.
LIsää runkomalleja myymälässämme.
Alakaapit ja laatikostot muovisilla säätöjaloilla.
Eivät sisälly rungon hintaan.

Alapäätyhyllykkö

APH

Korkeus
Syvyys
Leveys

720 mm
568 mm
290 mm

3 kiinteää pohjaa.
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Laatikostot
Hidastava (40 kg)

PLT

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

Hidastava (40 kg)
Korkeus
Syvyys
Leveys

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Sokkeli

Korkeus

PLM/PLMT

Hidastava (40 kg)

568 mm

Leveys

300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm

Sokkeli

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava mekanismi. 4 matalaa laatikkoa
Hidastava (40 kg)

Sokkeli

PLKT

Hidastava (40 kg)

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 1 korkea laatikko, 3 matalaa
laatikkoa. Myös leikkuulaudalla PLKVT (ei
800 / 1000 mm).

Hidastava (40 kg)
Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

PLLT

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

730 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava mekanismi. 2 korkeaa laatikkoa.
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870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Hidastava (40 kg)

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

PLKKM/PLKKMT

PLKKT

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 2 korkeaa laatikkoa, 1 matala
laatikko. Myös leikkuulaudalla PLKKVT (ei
800 / 1000 mm).

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava mekanismi. 4 keskikorkeaa laatikkoa.

Hidastava (40 kg)

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 2 korkeaa laatikkoa, 1 matala
sisälaatikko.

Sokkeli 150 mm

Korkeus
Syvyys
Leveys

PL2KKTSI

Korkeus
Syvyys
Leveys

730 mm

Syvyys

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava mekanismi. 2 korkeaa laatikkoa.

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 5 matalaa laatikkoa. Myös leikkuulaudalla PLVT (ei 800 / 1000 mm).

Hidastava (40 kg)

PL2KKT

PLLKT

870 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
700 / 800 / 900 / 1000 mm
150 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava mekanismi. 2 keskikorkeaa ja 1 korkea
laatikko.

Istuinlaatikosto

MILKT

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

443 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
800 / 1000 mm
150 mm

1 itsesulkeutuva korkea profiililaatikot.

Komerot
Komero

KKI

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

Yläkomero

KY

2350 mm
568 mm
300 / 400 / 500 mm
600 / 700 / 800 mm
900 / 1000 / 1200 mm
150 mm

Korkeus
Syvyys
Leveys

450 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Ei sisällä hyllyjä.

1 kiinteä hylly. Ei sisällä hyllyjä.
Yläkomero, matala

KYM

Korkeus
Syvyys
Leveys
Komero

Ei sisällä hyllyjä.

KVI/KMI

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

2070 / 1900 mm
568 mm
300 / 400 / 500 mm
600 / 700 / 800 mm
900 / 1000 / 1200 mm
150 mm

351,5 mm
568 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Komeron hyllyt

KH

Korkeus
Leveys

540 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Ei sisällä hyllyjä.

Komeron vaatetanko

KT

Leveys
Komero

KMMI/KMMT

Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

1430 mm
568 mm
300 / 400 / 500 mm
600 / 800 mm
1000 / 1200 mm
150 mm

Ei sisällä hyllyjä. Välipohja.
1 itsesulkeutuva korkea metallilaatikko.

300 / 400 / 500 / 600 mm
800 / 1000 / 1200 mm

Komeron rullakiskokori
Leveys
Syvyys
Korkeus

400 / 500 / 600 / 800 m
komeroon
500 / 440 mm
140 / 320 mm

Sisältää liu’ut. Harmaa.
Uuni-/mikrokomero
Korkeus
Syvyys
Leveys
Sokkeli

2350 / 2070 mm
568 mm
600 mm
150 mm

11 eri vakiomallia
Gram-kodinkoneille.
19 eri vakiomallia
Siemens-kodinkoneille.

LIsää runkomalleja myymälässämme.
Alakaapit ja laatikostot muovisilla säätöjaloilla.
Eivät sisälly rungon hintaan.
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Kylpyhuoneet
Yläkaappi, korkea
Korkeus
Syvyys
Leveys

SKYK

Alakaappi

703 mm
155 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

PKYM

Korkeus
Syvyys
Leveys

3 säädettävää hyllyä.
Yläkaappi, matala
Korkeus
Syvyys
Leveys

SKY

Laatikosto

562 mm
155 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

573 mm
448 mm / 368 mm (PKYC)
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Laatikosto

1 säädettävä hylly.
Alakaappi

573 mm
288 mm (PKYC)
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

1 säädettävä hylly.
Laatikosto

PKYL/PKYLT

Korkeus
Syvyys
Leveys

573 mm
448 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 4 matalaa laatikkoa.
Laatikosto

PKYSL/PKYSLT

Korkeus
Syvyys
Leveys

Laatikosto

573 mm
288 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 4 matalaa laatikkoa.

573 mm
448 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 1 säädettävä hylly ja 1 laatikko
Laatikosto

PHKYSLH/PKYSLHT

Korkeus
Syvyys
Leveys

573 mm
288 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

1 säädettävä hylly.
1 itsesulkeutuva metallilaatikko.

Kylpyhuonekomero 1

KKY/KKYC

Korkeus
Syvyys
Leveys

1750 mm
448 / 368 mm (KKYC)
300 / 400 / 500 mm
600 / 800 mm

Ei sisällä hyllyjä.

PKYLKK/PKYLKKT

Korkeus
Syvyys
Leveys

573 mm
448 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 2 korkeaa laatikkoa.
Laatikosto

PKYCLKKT

Korkeus
Syvyys
Leveys

573 mm
368 mm
300 / 400 / 500 / 600 mm
800 / 1000 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 2 korkeaa laatikkoa.
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PKYLH/PKYLHT

Korkeus
Syvyys
Leveys

PKYS

Korkeus
Syvyys
Leveys

433 mm
448 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Kokonaan ulostulevat, itsesulkeutuvat
profiililaatikot. Sulkeutumista hidastava
mekanismi. 1 korkea laatikko, 1 matala
laatikko.

PKY/PKYC

Korkeus
Syvyys
Leveys

PKYMLKT/PKYMLK

Korkeus
Syvyys
Leveys

2 säädettävää hyllyä
Alakaappi

443 mm
448 mm
300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm
1 säädettävä hylly.

Kylpyhuonekomero 2

KKYS

Korkeus
Syvyys
Leveys

1750 mm
288 mm
300 / 400 / 500 mm
600 / 800 mm

Ei sisällä hyllyjä.

LIsää runkomalleja myymälässämme.
Alakaapit ja laatikostot muovisilla säätöjaloilla.
Eivät sisälly rungon hintaan.

Kalustetukkurahoitus
Saat remonttisi rahoituksen kätevästi suoraan
myyjältäsi. Valitset vain itsellesi sopivan kuukausierän ja annat myyjän hoitaa loput. Rahoitus
on joustava vaihtoehto. Sinun ei tarvitse ottaa
erillistä lainaa, vaan pienellä kuukausimaksulla
toteutat suuretkin hankinnat. Kalustetukku-liikkeissä voit hyödyntää Aktiivirahan maksuaikatarjouksia. Voit hakea Aktiivirahaa suoraan liikkeessämme ja saat luottopäätöksen saman tien.
• Osto 2 000 euroa, 12 kk maksuajalla 173 €/kk,
luottohinta 2073 €, todellinen vuosikorko 6,87 %.
• Kuukausimaksu 6,08 euroa/kk, korko 0 %
• Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen
luottopäätös Aktiiviraha-kortista.
• Ei vakuuksia, ei takaajia
• Maksuohjelma joustaa tarvittaessa. Voit
maksaa valitsemasi minimierän tai sitä suuremman erän kuukaudessa. Voit myös maksaa
koko luoton kerralla pois milloin vain
• Kauppaan mahdollisesti kuuluvasta asennustyöstä voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä:
www.vero.fi
• Kysy myös pidempiä maksuaikoja!

Mahdollisille perusehtoisille jatko-ostoille: Aktiiviraha on jatkuva
luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä
olevalle luottosaldolle on 24,28 % ja maksettava kokonaismäärä
1684,08 euroa. Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, joka
on 0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa ja nimelliskorko 15,56 % (9/2020).

Kysy lisää
myyjältäsi!

Todellisen vuosikoron laskennassa oletetaan, että luotto myönnetään
vuodeksi ensimmäisestä nostosta, jäljellä oleva luoton pääoma ja
luottokustannukset tulevat viimeisellä maksuerällä kokonaan maksetuiksi, luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä 140,34 euron
kuukausieränä ja, että luottokustannukset otetaan huomioon nostojen ja pääoman takaisinmaksujen mukaisesti luottosopimuksessa
sovitulla tavalla.
Luoton myöntää Ecster AB, sivuliiketoiminta Suomessa Itämerenkatu
11-13, Helsinki

11/2020
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Myymälät
kalustetukku.paikkakunta@kalustetukku.fi

Espoo

Suomenoja
Martinkuja 10, 02270 Espoo
Puh. 010 323 1563
Noutovarasto:
Luoteisrinne 4, 02270 Espoo
Puh. 044 572 6300

Hämeenlinna

Idealinja 5, 90410 Oulu
Puh. (08) 311 5870

Pori

Kodin Terra
Tikkulantie 4, 28100 Pori
Puh. 050 381 5231, 050 381 5230

Uuraantie 7
13600 Hämeenlinna
Puh. (03) 616 1644

Salo

Jyväskylä

Tampere

Kokkola

Turku

Seppälä
Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä
Puh. (014) 617 160
Kosilankatu 2, 67100 Kokkola
Puh. 040 546 1442

Lahti

Teräkatu 3, 15100 Lahti
Puh. (03) 874 960
Noutovarasto:
Hiojankatu 4, 15520 Lahti
Puh. (03) 874 560

Loimaa

Aleksis Kiven katu 7
32200 Loimaa
Puh. (02) 763 2277

72

Oulu

Savipajankatu 2B, 24260 Salo
Puh. 044 514 1707, 044 514 1704
Lielahti
Sellukatu 20, 33400 Tampere
Puh. 010 421 8850
Ravattula
Reivikatu 1, 20540 Turku
Puh. (02) 253 9690

Vantaa

Tammisto
Ylästöntie 11, 01510 Vantaa
Puh. 020 741 5570
Noutovarasto:
Luoteisrinne 4, 02270 Espoo
Puh. 044 572 6300

