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Kotimaisella laatutyöllä ja
hyvällä asiakaspalvelulla
on selvästi kysyntää.

INNOLLA KOHTI UUSIA TUULIA
– PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN

E
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Mainostoimisto Queens Oy
PAINOPAIKKA Hämeen Kirjapaino Oy

KANNEN KUVA
Keittiösuunnittelu: Marjaana Rantanen
Toteutus: Esan Levykaluste Oy
Kuva: Outi Aalto, Aalto Photography

san Levykalusteen punaisena lankana on jo 36
vuoden ajan ollut hyvä suunnittelutaito, loistava
palvelu ja puusepäntyönä omassa tehtaassa
tehdyt korkealaatuiset kodin kiintokalusteet.
Tätä samaa strategiaa jatkamme edelleen, nyt
lähes 40 vuotta alaa nähneenä yrityksenä. Tiedämme ja
osaamme paljon. Pienenä perheyrityksenä pystymme
kuitenkin toimimaan joustavasti ja toteuttamaan asiakkaidemme toiveita kustannustehokkaasti. Kotimaisella,
lähellä tuotetulla laatutyöllä ja hyvällä asiakaspalvelulla
on nyt selvästi kysyntää, sillä meillekin etsittiin juuri lisää
osaavia käsiä vahvistamaan toimintaamme.
Uusien tuulien haistelu ja alan etunenässä kulkeminen
on meille ensiarvoisen tärkeä kilpailukeino – oman tehokkaan tuotannon lisäksi. Siksi olemmekin vuosien varrella tehneet isoja investointeja uusiin koneisiin, teknologiaan, toimitiloihin ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan.

Käymme ulkomailla messuilla ja pyrimme olemaan ajan
hermolla tuoden uusia tuulia tänne pohjolaan. Sinulle
asiakkaanamme tämä näkyy trendikkäänä mallistona,
hienoina tuoteoivalluksina, hyvänä suunnitteluna ja puuseppiemme ammattitaitona. Ja tietysti omistautuneena
palveluna ensitapaamisesta aina valmiin tuotteen luovutukseen asti. Jokainen keittiö on oma yksilönsä.
Uusia tuulia on myös Tampereen Lielahden myymälässämme, joka muutti kesällä entistä avarampiin tiloihin.
Tervetuloa käymään, upeassa kalustenäyttelyssä saat
hyvän käsityksen osaamisestamme!

Jaakko Husari
Toimitusjohtaja

KANNEN KEITTIÖN MATERIAALIT
Vetimettömät Aava-vaakaviiluovet,
sävyinä 010 lakattu tammi ja
085 musta tammi.

P.S. Myös uunituoreilta kotisivuiltamme löydät runsaasti tietoa ja ideoita.
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Kuvat: Studio Hans Koistinen
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Massiivitammisesta baaritasosta
on tullut suosittu oleskelupaikka.
Peräti 60 mm paksu mittatilaustaso on yksi Esan Levykalusteen
erikoisuuksia.

MODERNISTI HIRSITALOSSA
Jaana Kemppainen ja Timo Lahtela halusivat uuden omakotitalonsa hirsiseinille vastapainoksi
modernia ja linjakasta ilmettä. Särmikäs teräs ja ripaus mustaa maustavat nyt kompaktia avokeittiötä ja espoolaiskodin arjessa nautitaan harmonisesta kokonaisuudesta ja oivaltavista suunnitteluratkaisuista. Esan Levykaluste toteutti pariskunnan toiveiden pohjalta keittiön lisäksi talon muutkin
kiintokalusteet.

Jaana ja Timo olivat tarkkoja materiaaleista ja väreistä. Vaikka
toiveissa oli moderneja ratkaisuja, ei muotivillityksiin haluttu
tarttua, jotta yleisilme olisi ajaton. Kalustesuunnittelusta vastannut Jaakko Husari sai vapaat kädet ja erityisen tyytyväisiä
Jaana ja Timo ovat olleeet keittiöön, joka muuttui kokonaan
talon alkuperäisistä pohjakuvista.
Olohuonetilaan yhdistyvän tupakeittiön ulkonäköön kiinnitettiin
erityistä huomiota, koska se on jatkuvasti niin asukkaiden kuin
vieraidenkin silmien alla. Jaakko Husari ehdotti tilaan pitkää
saareketta, jonka taustalla oleva baaripöytä peittää sopivasti
näkymää keittiön työtasoille.
Keittiössä mustaksi petsatut Aava-tammiviiluovet Milo-vetimillä.Baaritason alakaapissa lasiovinen huurretammi-kehysovi.
Työtasona Belmont Beige laminaatti 30 mm ja baaritasossa
60 mm massiivitammi, sävy Huurre.

TUOKIO
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Mattalasi keventää keittiön mustaksi petsattujen tammiviiluovien
ilmettä. Saarekkeen päätyyn
sijoitettua seinäkaappia ulottuu
käyttämään tason molemmilta
puolilta, jolloin ruokapöytää
kattaessa ei tarvitse kiertää
saarekkeen taakse.

Suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus paljastuu päivittäisessä elämässä, jolloin pienetkin muutokset voivat helpottaa arjen askareita. Kokeneen keittiösuunnittelijan vinkistä keittiön altaan alla sijaitseva lajittelu- ja jätepiste siirrettiin altaan rinnalle. Näin sitä voidaan helposti käyttää silloinkin, kun
allasalueella tehdään muita keittiöaskareita.
Kaiken kaikkiaan ratkaisut ovat tuntuneet toimivilta ja tyylikkäiltä. Parasta on ollut suunnittelupalvelun mukanaan tuoma toimivuus, sekä kalusteiden laatu ja ulkonäkö, kiittelevät Jaana ja Timo.
He arvostivat kalustetoimittajaa valitessaan erityisesti sitä, että perheyritys pystyi oman tuotannon
ansiosta toteuttamaan joustavasti niin mitoitukset kuin muunkin palvelun. Luotettavuus toimituksessa, omat asentajat ja yksityiskohdista huolehtiminen viimeiseen vetimeen asti tekivät vaikutuksen.

Kodinhoitohuoneeseen valittiin
helppohoitoiset laminaattitasot ja
Pinta-sarjan korkeapainelaminaatista valmistetut Saari-ovet.
Aamu alkaa valoisana yläkerran
kylpyhuoneessa, jossa vaalean
hirren rinnalla on puhtaan valkoiset kalusteet Väre-ovilla.
Makuuhuoneissa säilytystilat
toteutettiin siististi ja kätevästi
isojen liukuovien taakse. Iso
peilipinta avartaa tilaa ja lisää
valontuntua.

Yhdistele
rohkeasti eri
materiaaleja.

KONTRASTIA VALKOISELLE
Valkoisten pintojen keskelle saa helposti
lisäväriä. Yksinkertaisimmillaan ja edullisesti säväytät maalaamalla taustaseinän
värikkääksi – uusiminenkin on suhteellisen
helppoa. Kiinteämpi ratkaisu on laatoitus tai
näyttävät tasomateriaalit.
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Lattiaan saakka jatkuva aamiaistaso ja korkeaa
kaapistoa kehystävä massiivipuukehys ovat vaikuttavan näköiset yksityiskohdat muuten vaaleassa
keittiössä. Materiaalina 60 mm paksu massiivitammi Huurre-sävyisenä.
Tapetti on edullinen tapa saada ilmettä keittiöön.
MInimalististen kalusteiden taustalla toimii näyttäväkin kuvio. Välitilan alueelle voi asentaa lasin, joka
suojaa tapettia ja helpottaa puhtaanapitoa.
Massiivinen
taso voidaan
tehdä puusta tai
laminaatista.
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Nämä persoonalliset, arkkitehdin suunnittelemat keittiökalusteet Esan Levykaluste
toteutti mustaksi petsatusta 19 mm koivuvanerista. Faneeri-oviin porattiin erikoistilauksena reiät vetimien tilalle.
Tyylikkäässä kokomustassa avokeittiössä
on musta kiiltävä Nero Assoluto -kivitaso ja
kuviokohdistetut Aava-saarniviiluovet mustaksi petsattuna. Kaunis viilukuvio jatkuu
yhtenäisenä ovesta toiseen. Oleskelutilojen
suuntaan yleisilmettä keventää kaapiston
taustaseinän iso valoelementti.

Huippuluokan lopputuloksia
Puuviiluovissa
on käsityönä
tehty kuviokohdistus.

OTA MUSTA
VOIMAVÄRIKSI

Herkullinen ruoka on muutakin kuin pelkkä
lopputulos. Se on myös luomisen iloa ja jännitystä. AEG rohkaisee valmistamaan ruokaa
ilolla ja rohkeasti. Laitteemme edustavat viimeisintä tekniikkaa, jotta voisit loihtia ennen
kokemattomia makuelämyksiä.

Hob2Hood yhdistää liesituulettimen ja keittotason älykkäästi infrapunajärjestelmän avulla.
Astianpesukoneen Comfortlift® – alakori
helpottaa korin täyttämistä ja tyhjentämistä
huomattavasti. Se nousee yläkorin tasolle ja
laskeutuu taas pehmeästi alas.

LAATU

LAATU

Suomalaisen työn arvostus on meille tärkeää, siksi panostamme myös raaka-aineissa ja toimittajaverkostossamme kotimaisuuteen. 35 vuoden kokemuksella tiedämme, miten hyvä keittiö suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman pitkälle kotimaisilla raaka-aineilla alusta loppuun.

4. Yläkaapeissa on 16 mm

Kalusteemme suunnitellaan kestämään aikaa ja arjen kovaa kulutusta. Kotimaisena perheyrityksenä erotumme kilpailijoistamme monilla pienillä mutta merkittävillä yksityiskohdilla. Puuseppämme
viimeistelevät käsityönä jokaisen kaapiston mahdollisimman pitkälle jo tehtaalla. Tämä varmistaa
sen, että saat huolitellut ja ensiluokkaiset kalusteet, joiden asentaminen painottuu paikoilleen kiinnittämiseen, ei osien kokoamiseen.

7.

Lähes kaikki mekanismit,
myös erikoiset kulma- ja
taloustarvikemekanismit,
asennetaan valmiiksi ja
testataan tehtaalla.

8. Kaapistojen osat valmis-

9.

10. Kantavat hyllyt ja side-

14.

15. Sokkelijalat kiinnitetään

tetaan tietokoneohjatuilla
työstökoneilla, mikä varmistaa
perustan mittatarkkojen ja
korkealaatuisten tuotteiden
valmistamiselle. Mittatarkka
ja jämäkkä, tehtaalla kasattu
runko on helpoin ja nopein
asentaa.

13. Seinäkaappien runkoihin
12.

Kaapistojen hyllyjen
paksuus on 16 mm ja hyllynkannattimet ovat metallia.

toiveen mukaisesti mahdollisimman lähelle oven tai rungon
sävyä. Näin ovien raoista ei näy raitoja ja lopputulos on siisti ja
viimeistelty.

uunikaapissa on alumiininen
etulista, joka kestää kosteutta
ja kuumuutta. Uunikaapissa
erikoiskapea alumiinilista
säästää asennustyötä, kun
koneen tuuletustilaa ei tarvitse erikseen sahata runkoon.

19. Ainutlaatuisen astiankuivauskaapin jujuna on osittain
avoin pohjarakenne, joka varmistaa ilman vaihtumisen ja
veden poisvalumisen. Kaapin
pohjaan saa integroitua upotetut työtasovalaisimet.

16.

Käytämme erittäin
kestäviä GRASS Tiomos-piilosaranoita, joissa on integroidut
hidastimet. Kaikissa aukaisukulmissa toimiva nestevaimennettu hidastin on säädettävä,
joten voit vaikuttaa oven
sulkeutumisnopeuteen.

runkoihin jo tehtaalla, mikä
nopeuttaa asennustyötä
ja suojaa kaapin alareunaa
kolhuilta ja kosteudelta.
Käytämme pikasäädöillä ja
normaalia isommalla 125–170
mm säätövaralla varustettuja
erikoissokkelijalkoja. Jalat
taitetaan kuljetusasentoon
kaapin pohjaa vasten ja ne
on kätevä ottaa käyttöön
asennettaessa.

20. Allaskaappien raken-

teessa oma tila viemäri- ja
vesiputkille, jotka pääsevät
nousemaan kaappiin juuri
oikeasta paikasta.
Tämä varmistaa jätemekanismien varman toiminnan
ja siistin sisustan.
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komerot. Mekanismit, laatikot ja ovet asennetaan runkoihin,
esisäädetään ja testataan valmiiksi jo tehtaalla.

2. Kaapistojen etureunanauhoitukset sävytetään asiakkaan

ona huippulaatuiset GRASS
Scala -mekanismit. Laatikot
avautuvat 100 %:sti ja niissä
on nestevaimennetut Softclose -hidastimet. Suorat sivut
antavat enemmän säilytystilaa
ja korkeiden reunojen ansiosta
tavarat pysyvät tukevasti laatikossa ilman erillisiä lisävarusteita. Peruslaatikoiden kantavuus on 40 kg, erikoissyvien
jopa 70 kg.

18. Astiankuivauskaapissa ja

syvyys on normaalia suurempi,
330 mm. Hyllylle mahtuu
30 cm syvä lautanen ja integroidut kodinkoneet kunnon
tuuletustilan kera.

LE

1. Kaikki rungot toimitetaan aina valmiiksi kasattuna, myös isot

aalina vain parasta kotimaista,
melamiinipinnoitettua kalustelevyä, jonka valmistaa Koskisen
Oy (formaldehydiluokka E1,
lujuusluokka P2.) Kostean tilan
kalusteissa on automaattisesti
P5-luokan kosteisiin tiloihin
tarkoitettu levy.

17. Laatikoissamme on vaki-

Lasihyllyt ovat leveydestä
riippuen 6–8 mm paksuja.
Hyllyjen kannattimissa on
imukupit, jotta hyllyt pysyvät
tukevasti paikoillaan ja astiat
ehjinä.

11. Seinäkaappien runko-

listat sekä sivut on kiinnitetty
toisiinsa jämäkästi ja tukevasti
8 x 35 mm puutapeilla. Sivuliitoksessa yleensä 5 tappia.

LE

3. Käytämme runkomateri-

ja erillisiin hyllyihin voidaan
tehtaalla integroida upotetut
valaisimet tai valaisinpaikat,
jolloin johdot kulkevat näkymättömissä.

Rungoissa on aina sidelista
tukevasta, kalvopinnoitetusta
18 mm vanerista, joka kestää
vääntymistä, kosteutta ja
tasojen kiinnitystä edessä
ja takana paremmin kuin
lastulevy.

valmiina asiakkaan valitsemien vetimien mukaisesti.

ME

20 MERKKIÄ LAADUSTA

6. Ovissa ja laatikoiden etusarjoissa on aina vetimien reiät

ustyönä jopa 1 mm välein. Syvyysmuutokset välillä 100–710 mm
ilman lisäkustannuksia.

K

12

5. Rungot valmistetaan tilauskohtaisesti ja tarvittaessa mittatila-

AS

runko ja samanvärinen
16 mm taustalevy, jonka
kiinnitys on kauttaaltaan
vahvistettu liimauksella.
Runko on erittäin tukeva
ja helppo kiinnittää mistä
kohdasta tahansa. Takana on
aina 12 mm johtojenkuljetustila, mikä on kätevä etenkin
saneerauskohteissa.

TOIMIVUUSTAKUU
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KAIKELLE ON
PAIKKANSA

2.
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3.

Eläköön järjestys!
Kotimainen Kabinetti valmistaa
korkealaatuiset liukuovet ja kaapistot räätälöidysti mittojesi ja
mieltymystesi mukaisesti.

1. Hyödynnä saareke tai tilanjakaja säilytykseen. Lasiovet keventävät kalusteen ilmettä, mutta jos haluat säilytystilan katseilta
suojaan valitse umpiovet tai mattalasi.

2. Keittiö, eteinen, pukuhuone ja kodinhoitohuone ovat oivallisia
paikkoja matalalle laatikostolle, joka hoitaa niin penkin kuin säilytystilan tehtävät.
3. Vaatehuoneet lisäävät taas suosiotaan. Jos tilaa on reilusti
käytettävissä, suosittelemme liukuovellista pukeutumistilaa, jonne
saat juuri omiin tarpeisiin sopivankokoiset hyllyt, tangot ja laatikot.
4. Samat kaapistot taipuvat niin perintökristallien kuin lempikirjojen säilytykseen. Tähän työhuoneeseen Esan Levykaluste toteutti
säilytystilaa koko huonekorkeuden mitalta.

4.

Uusi raikas mallistomme on nyt
saatavilla. Kurkista viimeisimmät
sisustusideat osoitteessa
www.kabinetti.fi!

KYLPYHUONEITA

KYLPYHUONEITA

Muista myös
tilaan sopivan
valaistuksen
suunnittelu.

2.

3.
1. Tämän ajattoman valkoisen kylpyhuoneen
juju on häikäisevän kaunis kattokruunu.
Ovimalli lumivalkoinen Ryhti.

16

1.

2. Kylpyhuonekalusteissa on automaattisesti

kosteuden kestävät runkorakenteet.
Kuvan kaapistossa Kiito-ovimalli.

3. Valaistus tilanteen mukaan: Hillitty yleisvalo
peilin takana saa lisävoimaa hipaisunapilla
syttyvästä led-kehysvalosta.

4.

ILOA AAMUSTA ILTAAN

4. Useampi pesupiste on paitsi arjen ylellisyyttä, myös ehdoton lapsiperheen arjen
vauhdittaja. Tässä kuviokohdistetut Aaltotammiviiluovet Huurre-sävyisinä.
5. Pienissä tiloissa perinteinen peilikaappi

on hyvä säilytystilaratkaisu. Ovimalli Aalto,
mustaksi petsattua tammiviilua.

6. Jos lattianeliöt ovat niukassa, hyödynnä
myös wc-istuimen yllä oleva seinätila.

Aamuruuhkassa tilavat pesupaikat ja avara kokonaisuus ovat arvossaan. Kylpyhuoneiden käyttö
keskittyy muutamaan hetkeen vuorokaudessa ja siksi tilojen toimivuuteen kannattaa panostaa.
Etenkin remonttikohteissa kokenut suunnittelija on suureksi hyödyksi. Ammattilaisen avulla ja mittojen mukaan tehdyillä kalusteilla pienistäkin neliöistä saadaan helppokäyttöinen ja toimiva tila.

7. Jokaiselle perheenjäsenelle on hyvä varata
omaa säilytystilaa. Tilanjakajat ja lokerikot
helpottavat järjestyksenpitoa.

5.

6.

7.
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Dekton Danae

OVET AUKI AAMIAISELLE
18

Aamiaiskaappi on keittiötrendien uusi nousija. Eikä syyttä –
oven takana kaikki on nätisti piilossa mutta kätevästi saatavilla. Keittiö myös siistiytyy pienellä kädenliikkeellä, aamiaiskaapin
sulkeutuessa.

Taitto-ovella varustettu aamiaiskaappi on edullinen
toteuttaa esimerkiksi keittiön kulmaan tai tason päälle
avautuvaksi. Kaapin korkeus ja syvyys määrittelevät
säilytystilan määrän.

Avattaessa ovet
ohjataan piiloon
kaapiston
reunaan.

Esan Levykalusteella on mallistossaan kolme erilaista ratkaisua aamujen vauhdittamiseen. Kaikkiin aamiaiskaappeihin saa oven taakse tunnistimella syttyvän valaistuksen,
pistorasiat esimerkiksi kahvinkeittimelle ja leivänpaahtimelle sekä riittävästi hyllytilaa
kahville, teelle, muroille ja muille aamiaistarvikkeille sekä tarvittaessa astioille.

19

Vientikivi Super White lasikvartsi

Dekton Sirius

UUSI NÄKÖKULMA TASOIHIN
Näyttävä ja persoonallinen tai hillityn ylellinen – kivimateriaalista kotimaisella työvoimalla valmistettu taso on kestävä, kaunis
ja helposti hoidettava. Sävyvalinnoissa
suuntaus on pehmeämpään. Nyt suosiotaan lisäävät luonnolliset kuosit, kuten aitoa kalkkikiveä mukaileva Dektonin Danae.

Ruokailutason päässä aamiaiskaappi on erinomaisella
paikalla! Aventos-ovet avautuvat ylös ja kaapin saa
myös kosketuksesta sähköisesti avautuvana, jolloin
ovi voi olla vetimetön.

Monipuolisin aamujen toimintapiste on Spinfront, joka sijoitetaan suosiotaan kasvattavalle komeroseinälle. Tilavaan Spinfront-kaappiin mahtuu myös mikro ja runsaasti säilytystilaa astioille ja muille
tarvikkeille. Pariovet taittuvat avattaessa kaapin reunoille.

Ilmeeltään kiinnostavia uutuuksia ovat
vaaleat marmorikuvioidut kvartsitasot,
joista esimerkkinä upea uniikkikuvioinen
Vientikivi Lace. Korkeakiiltoinen ja puhtaan
valkoinen lasikvartsi, Vientikivi Super White, on ominaisuuksiltaan loistava valinta
keittiön työtasoiksi.

Tutustu kivimateriaaleihin Esan Levykalusteen myymälöissä tai vientikivi.com/sisustuskivet.

SAMA KLASSIKKO,
KAKSI HINTAA

Kuvan keittiössä on puolikiiltävät Muru 16 -ovet lumivalkoisena ja ohuet 20 mm Super White -kvartsitasot.

20
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Valkoinen keittiö on ajaton ikisuosikki, joka pitää pintansa trendien myllerryksessä. Halutessaan
valkoiseen saa särmää ja jujua erilaisten tasojen, taustalevyjen, vetimien ja muiden yksityiskohtien
avulla. Laskimme kahden suosituimman ovimallimme pohjalta budjetin kuvan keittiömalliin.
Valitse lisäherkkuja mieltymysten ja kukkaron mukaan!

PERUSHINTA MURU 16 -OVELLA
Kaapistot, tasot ja
laminaattipäädyt
7900 €

Kodinkoneet
Electrolux
3500 €

Liesituuletin
Savo
370 €

Allas
Stala
390 €

Hana
Damixa
290 €

=

Yhteensä
12 750 €
sis. pakkaus/
toimitus

MURU
Puukuitupohjaista
MDF-kalustelevyä

Maalattu valkoinen.
10 värivaihtoehtoa.

LISÄHERKUT
Paremmat ja
näyttävämmät
Ainoa-ovet

+
850 €

Laadukas
AEG-konepaketti
paremmilla
ominaisuuksilla

Kvartsitasot
esim. Calix tai
Ice alkaen

+
1 100 €

+
1 900 €

Vetimetön
piilorunko
ja listat

+
800 €

Dreamled
valaisinpaketti
valonohjauksineen

Asennustyö
kahden vuoden
takuulla

+
490 €

+
1 200 €

Muista hyödyntää kotitalousvähennys asennustyön osuudesta.

AINOA
Mattavalkoinen,
sormenjälkivapaa
erikoispinta. Korkeapainelaminaattia.
Myös muita värivaihtoehtoja.

IDEOITA

YHTEISTYÖKUMPPANIT
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VALOVOIMAA!
Varmista, että keittiössäsi on riittävästi
valoa arkisiin askareisiin ja jääkaapilla piipahduksiin niin kesäiltoina kuin utuisina talviaamuina. Useista eri valaisimista koottu
kokonaisuus antaa mahdollisuuden säätää
valaistuksen sopivaksi jokaiseen hetkeen,
arjessa ja juhlassa.
Energiatehokkaat ja himmennettävät ledvalaisimet ovat oiva ratkaisu sekä kohdevalaistukseen että epäsuoraan tunnelmavalaistukseen niin keittiössä, kodinhoitotiloissa kuin kylpyhuoneessa.
Häikäisemätön mutta tehokas työtasovalaistus on ehdoton kotitöiden sujuvuuden

ja turvallisuuden kannalta. Hyvä vaihtoehto on sijoittaa led-valot kaapiston pohjaan.
Kaapistojen päälle asennetulla epäsuoralla
yleisvalaistuksella voi samalla korostaa kodin arkkitehtuuria. Kalusteiden sokkeliin sijoitettu huomaamaton valo taas luo iltaisin
tunnelmaa ja parantaa turvallisuutta.

Esan Levykalusteelta saat helposti näyttävät, mutta huomaamattomasti sijoitetut integroidut
valaistusratkaisut – kysy lisää
keittiösuunnittelijoiltamme!

DREAMLED NATUR-VALAISINSARJA
Modulaarinen Natur-valaisinsarja mukautuu
keittiösi mittoihin ja valaistustarpeisiin. Natur-sarjan erinomainen värintoisto, korkealuokkaiset komponentit ja nykyaikaiset käyttöominaisuudet takaavat laadukkaan kokonaisuuden
ja vaivattoman asennuksen.

Natur-sarjasta löytyy myös SPOT-valaisimet
vitriineihin ja vaikkapa välitilan valaisuun. Nauhavalaistuksella luot epäsuoraa yleis- ja tunnelmavaloa. Valikoimistamme löydät myös
tuotteisiimme yhteensopivat langattomat
valonohjaustarvikkeisiin.
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TRENDI
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Vastakkaisilla seinillä Ainoa-ovet mattavalkoinen ja huippukiitävä
antrasiitti. Vetimet Lungo ja Titan.

AINOA LAATUAAN

U

usi Ainoa-ovimallimme on nopeasti noussut suosikiksi.
Ovessa yhdistyvät kaikki kauaskantoisen keittiöinvestoinnin elementit: kestävyys, trendikkäät pinnat, klassikkovärit
sekä järkevä hinta. Huippumateriaalien ohella Ainoa-ovien
kestävyyden salaisuus on uudenlainen, saumaton reunalistoitus. Innovatiivisella AirForce-menetelmällä reunalista kiinnittyy oven
pintaan sulattamalla, ilman liimaa. Lopputulos on tiivis, huoliteltu ja äärimmäisen hyvin kosteutta kestävä.
Esan Levykaluste valmistaa Ainoa-ovia kahdella pintakäsittelyllä: huippukiiltävänä ja mattapintaisena. Huippukiiltävän väreinä
puhtaan valkoinen sekä antrasiittiharmaa. Silkkimäisen mattapintainen, sormenjälkivapaa Ainoaovi on saatavilla neljässä värissä: musta, valkoinen,
cashmere ja laava.
Pikantti lisä Ainoa-oveen syntyy
aidolla, käsinvahatulla vanerireunalla.

Vantaan Asuntomessuille v. 2015 toteutettuun
keittiöön valittiin huippukiiltävät Ainoa-ovet ja
vetimetön Piilo-runkorakenne.

Kohtalokkaan mustassa keittiössä mattamustat Ainoa-ovet Cubixvetimillä. Mustissa 20 mm laminaattitasoissa on aidot vanerireunat.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

IDEOITA

YKSITYISKOHTIA,
JOILLA ARKI SUJUU

1.

1. Integroidut kodinkoneet tekevät keittiöstä
viimeistellyn näköisen. Suosittelemme
etenkin avokeittiöihin!

2. Perinteisesti jätemekanismit löytyvät
alakaapista. Altaan sivulle sijoitettuja
jätevaunuja on helppo käyttää silloinkin
kun altaan äärellä työskennelllään.
3. Laatikoilla maksimoit säilytystilan hyöty-

käytön. Sisälaatikoiden ansiosta laatikoston
ulkoasu pysyy simppelinä.
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4. Kätevät ja tyylikkäät upotettavat pistorasiat voidaan asentaa niin tasojen päälle
kuin kalusteiden rinnalle, kuten tässä.

2.

3.

5. Korkea kaappi on todellinen tilaihme

– etenkin, kun tavalliset hyllyt vaihdetaan
ulostuleviin laatikoihin. Näin kaapin koko
kapasiteetin saa helposti käden ulottuville,
eikä ruokatarvikkeita unohdu hyllyn perälle.

6. Kulmakaapin käyttö helpottuu kokonaan
ulostulevilla säilytystasoilla. Mekanismit
asennetaan valmiiksi jo tehtaalla.

RATKAISUJA ARKEEN VUODESTA 1972
Stala on pysytellyt suomalaisten
keittiöiden suosikkina jo 45 vuoden
ajan eikä ihme, sillä me ideoimme,
testaamme ja kehitämme tuotteitamme jatkuvasti löytääksemme
yhä
parempia
ja
käytännöllisempiä
ratkaisuja
suomalaisten
arkeen.

4.

Teräsaltaamme harjataan, jotta ne on
helpompi pitää puhtaana, komposiittialtaissamme on vedenvirtausta edistävä
pohjamuotoilu ja kätevät keittiövarusteemme helpottavat ruoanvalmistusta
sekä säästävät kallisarvoista laskutilaa.
Stala - solutions for everyday life!

6.
5.
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LAATU

Jokainen kalusteovi
ja -laatikko mekanismeineen asennetaan
käsityönä, säädetään
ja testataan ennen
toimitusta.
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Tärkeä perusta tuotteiden laadulle
ovat moderneilla työstökoneilla toteutetut, millintarkat tuoteosat, joista
puuseppiemme käsissä syntyy kestäviä
ja tarkasti viimeisteltyjä kalusteita.
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SUUNNITELMAT TODEKSI
Pienen perheyrityksen ehdoton kilpailuvaltti on henkilökohtainen palvelu. Meillä tilaukset eivät huku
suuren organisaation rattaisiin, vaan jokainen projekti hoidetaan alusta loppuun omalla porukalla.
Tunnemme tuotantomme mahdollisuudet ja vahvuudet, joten pystymme pitämään minkä lupaamme. Ennen kaikkea voimme toimia joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Meillä keittiöitä ja muita kalusteita tehdään puuseppien ammattiylpeydellä, vaikka apuna onkin
nykyaikaista teknologiaa. Kaikki tilaukset viimeistellään käsin ja pakataan huolellisesti. Hoidamme
toimitukset pääosin itse, omalla kuljetuskalustollamme. Näin voimme varmistaa, että tuotteet saapuvat perille priimakunnossa ja juuri sellaisina kuin asiakas on tilannut.

Kalusteiden toteutus alkaa tietokoneohjatulla CNC-työstökoneella, joka
valmistaa osat asiakaskohtaisen tilauksen mukaan. Seuraavaksi osat reunanauhoitetaan.

Reunanauhoituskeskuksessa kaikki osat saavat asiakaskohtaisen tilauksen
mukaiset reunalistoitukset.

Suuren käsityön määrän ansiosta voimme helposti joustaa mittatoiveissa.
Erikoismittaisten osien koko voidaan määritellä jopa millin tarkkuudella.

Massiivipuutasot valmistetaan mittatilaustyönä ja käsitellään asiakkaan
toiveiden mukaan.

HISTORIA

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Esan Levykalusteen tarina

- SIKALASTA ARKKITEHTIEN SUOSIKIKSI
Esan Levykalusteen toiminnassa
on alusta asti ollut punaisena
lankana mittatilauskalusteet
sekä korkea laatu. Yrityksen
koko on moninkertaistunut,
mutta edelleen perheyrityksessä
”asiat on helppo järjestellä siten,
että kaikki kulkee ajallaan”.

Esa Husarin isä Erik silittelee sonnivasikkaa sikalan edustalla vuonna 1955.

1982
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Esa Husari perusti kalustefirman vanhaan sikalaan, Niinisalon kylään Kankaanpäässä. Avajaisia
juhlittiin 23.10.1982 tehtaalla, jonka pienessä
näyttelytilassa oli yksi mallikeittiö. Esa myi ja
suunnitteli, palkattu puuseppä kokosi keittiökaapit ja muut kalusteet.

1987
Esan Levykaluste Ky laajensi toimitilojaan ja
rakensi avaran n. 80 neliömetrin näyttelytilan.
Esan lisäksi jo kuusi työntekijää ja tuotantotiloja
360 neliötä.

1996
Pahin lama-aika selätettiin. Tyytyväinen asiakas
oli paras markkinointikanava: markkina-alue oli
laajentunut koko Etelä-Suomeen. Yhtiömuoto
vaihtui osakeyhtiöksi.

1999

2017

Esan Levykaluste Oy valittiin Kankaanpään vuoden yritykseksi. Esan lisäksi 11 työntekijää, 1000
neliömetriä lämmintä tuotantotilaa ja 100 neliömetrin näyttelytilat. AAA-luottokelpoisuusluokka.

Yli 120 000 kalustetta toteuttanut Esan Levykaluste täytti 35 vuotta. Yrityksessä työntekijöitä 15.

2018

2007–2008
Noin 1 000 000 euron investoinnit tuotannon
modernisointiin sekä uusiin yli 1600 neliön
tuotanto- ja myymälätiloihin. Esan Levykaluste
otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön kalustekomponenttien valmistuksen, jossa CNC-ohjattu
työstökeskus hoiti sekä levyn paloittelun osiin
että poraukset. Uusi, uraauurtava myynnin suunnitteluohjelmisto välitti tietoa suoraan kalusteiden
työstökeskukselle.

2013
Jaakko Husari toimitusjohtajaksi. Yritysilme
uudistettiin ja ensimmäinen Tuokio-asiakaslehti
näki päivänvalon. Uusi 300 neliön keittiömyymälä Tampereen Lielahteen.

Isot investoinnit Niinisalon tehtaaseen, jossa
mm. uusittiin päätyöstökoneet. Myös tuotannonohjaukseen linkitetty myynnin ohjelmisto päivitettiin ja henkilökuntaa palkattiin lisää.
Tampereen seudulla jalansijaa ja tunnettuutta
saanut yritys muutti uusiin avarampiin myymälätiloihin Lielahdessa.

Lisää yrityksen taipaleesta
vuosikymmenten varrella
voit lukea kotisivuilta
www.esanlevykaluste.fi

Alkuvaiheessa
tuotantotilat olivat
pienet ja hämärät,
kaikki työstöt
tehtiin käsityönä.

Tehtaan
avajaiset
vuonna 1982.
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Esa, Jaakko ja Mikko Husari
vuonna 2013.

2000-luvulla
Niinisalon
tehtaan tilat
olivat jo 1600 m2.

EBIR KYLPYHUONEVALAISIMET
Kun sinulla on käytössäsi oikeanlainen
valonlähde, valon määrä ja valon sävy,
kylpyhuoneen peilin edessä tapahtuvat
päivittäiset toimet, kuten meikkaaminen ja hiustenlaitto, onnistuvat mitä
ilahduttavimmalla tavalla.

Ebir kylpyhuonevalaisimet on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat
tuotteiden sekä näyttävän hyvältä että
toimivan. Ledvalaisimilla on korkea
valoteho. Mallisto on trendikäs ja IP44
luokiteltu.

OVET

OVET
MAALATUT
OVET

AINOA-SARJA
Ovet valmistetaan
tarkoin valikoiduista
materiaaleista, joissa
kestävyys, ulkonäkö
ja järkevä hinta ovat
tärkeimmät kriteerit.
Ovien reunalistoitukset
tehdään nykyaikaisella
Air Force -tekniikalla,
sulattamalla nauha
ilman liimaa kiinni itse
levymateriaaliin. Reunasta tulee saumaton
ja kestävä.

Puukuitupohjaista
MDF-kalustelevyä,
joka viimeistellään
halutulla maalisävyllä.

Uutuus
AINOA
Matta Cashmere*

Uutuus
AINOA
Matta Laava*

AINOA
Mattavalkoinen*

AINOA
Mattamusta*

*Sormenjälkivapaa erikoispinta. Korkeapainelaminaattia.
Saatavissa myös tasoihin.

MURU

JEMMA

RAITA

ARKKI

TOISTO

RYHTI

RUUTU

TASKU

KULMA
Myös: Kulma sileä,
ilman varjouria

NAUHA

AINOA
Antrasiitti harmaa,
huippukiiltävä

Ainoa-sarjan ovet saatavissa aidolla
vanerireunalla, joka käsitelty vahalla.

PINTA-OVET
Kestävää ja helppohoitoista korkeapainelaminaattia tai kalustelevyä.
Ulkoasussa on valinnanvaraa: eri pinnanmuotoja, sävyjä, kiiltoasteita ja kuvioita.
Kaikki ovimallit saatavissa myös integroidulla vedinlistalla.
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*oven pinnassa kevyt
puunsyykuvio
AINOA
Puhdas valkoinen,
huippukiiltävä

VEKKI

Uutuus
TAMMI*

Uutuus
FEEL TUHKA
mattapinta

Uutuus
SEMENTTI
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Uutuus

LUOTO
Myös viiluna.

LASIOVI yläikkuna

LASIOVI puuristikolla

LASIOVI aukolla

Uutuus
RISTIKKO-OVI
lasilla

Monicolor-värikartan
2000 erikoissävyä
tilauksesta.

VAKIOMAALISÄVYT MDF-OVILLE

FEEL HIEKKA
mattapinta

KELO*

LAINE*
musta

VALTTI*
korkeakiiltoinen

LAINE*
valkoinen

LUONNE*

LENTO*

TUNNE*

ULJAS*

ULTRA
korkeakiiltoinen

FEEL HARMAA
mattapinta

RAFFI
myös sileänä

PUUSEPÄN VALKOINEN
500
Myös korkeakiiltoisena.

LUMIVALKOINEN 568.
Myös korkeakiiltoisena.

VAALEAN HARMAA 576

RUSKEA 577

HARMAA 509
Myös korkeakiiltoisena.

HARMAA 571

HARMAA 579

KERMA 543

TUMMA HARMAA 570

BEIGE 561

VIHREÄ 572

SININEN 513

OVET

OVET JA RUNKOVAIHTOEHDOT

SETTI-OVET
JA RUNKOSÄVYT

PUUOVET
Massiivipuusta ja
puuviilusta valmistetut puuovet joko
luonnonsävyisenä
tai sävytettynä.
Aava ja Aalto pysty- tai
vaakaviiluna, myös
kuviokohdistuksella.
Aavaan saatavissa
alumiinivedinlista.

Setti-ovimalliston
sävyt samat kuin
runkomalleilla.

Uutuus
UOMA

Uutuus
LUOTO

AAVA

AALTO

ALUMIINIKEHÄOVET

LASIOVET

VIRTA

SETTI
Venza Tammi

SETTI
Tumma Pähkinä

SETTI
Anchor Ash

SETTI
Tortuga Ivory

SETTI
Mikado Antrazit

SETTI
Snow White

SETTI
Valkoinen

SETTI
Harmaa 5762 MT

SETTI
Harmaa 508 SF

SETTI
Musta

(normaaleihin aukkooviin) kirkas, screen,
matta, kuitukalvo, savu,
pronssi, lyijy

Lasivaihtoehdot:
kirkas, screen, matta,
kuitukalvo, savu,
pronssi, valkea,
puhtaanvalkea,
kirkas, harmaa,
musta

PILKE

SILMU

VARTTI

REILU

ERIKOISOVET
PETSISÄVYT PUU- JA VIILUOVILLE
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Kuviokohdistettuihin Aava- ja Aalto-oviin
vain musta, luonnonväri sekä huurre.

KOLME ERILAISTA RUNKOVAIHTOEHTOA
FANEERI
19 mm koivuvaneria,
vetimellä tai ilman.
Kuultomusta, kuultovalkea ja puhdas valkea.
SAARNI LUONNONSÄVY
010

SAARNI VALKEA
058

SAARNI MUSTA
085

SAARNI VANILJA
069

TAMMI KONJAKKI
040

TAMMI VALKEA
KUULTOMAALI 058

ler

Bestsel

TAMMI LUONNONSÄVY
010

TAMMI ANTIIKKI
RUSKEA 011

HUURRETAMMI
TAMMI RUSTIIKKI
Vain Aava ja Aalto-malleihin

1.

2.
1. NOSTALGINEN RAAMI
Nostalgista 40-50-lukujen keittiömallia mukailevan tuplarunkosysteemin
saa kaikkiin ovimalleihin. Raami-runkorakenne kehystää ovia ja laatikoita.

TAMMI MUSTA
085

TAMMI WENGE
094

TAMMI
VAALEA HARMAA 104

TAMMI
TUMMA HARMAA 105

KOIVU VALKAISTU 1 %
021

KOIVU VALKAISTU 3 %
027

2. PERUSRUNKORAKENNE
Yleisin kalusteissa käytetty runkomalli jää piiloon ovien ja laatikoiden taakse.
Ovet ja laatikot avautuvat vedinten tai erillisten mekanismien avulla.

3. VETIMETÖN PIILO
Tyylikäs, vetimetön keittiö voidaan Piilo-runkorakenteella toteuttaa
millä tahansa ovimallilla. Kuvassa Ainoa-ovimalli.
KOIVU KIRSIKKA
039

KOIVU VALKEA
058

KOIVU PÄHKINÄ
066

KOIVU MUSTA
085

KOIVU
VAALEA HARMAA 104

KOIVU
TUMMA HARMAA 105

3.
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TASOT

TASOT

MASSIIVIPUUTASOT

LAMINAATTITASOT

Paksuus 30 mm, 40 mm tai 60 mm

Paksuus 20 mm,
30 mm tai 40 mm

HARMAA MARMORI
R6423TC

BETONI
F7207

RUUHITAMMI
F06_182

PHOENIX RUOSTE

CARRARA MARMORI
S63009MS

HOPEA WENGE
R50083RU

VAALEAN HARMAA
SAHARA R 6455FG

MAALAISTAMMI
R4211VV

LANCELOT TAMMI
R4264RU

TUMMA JALAVA
F30/011RU

HOPEAN HARMAA
U12131RU

EUROOPPALAINEN
PÄHKINÄ

KOIVU

LÄMPÖKÄSITELTY
KOIVU

SAARNI

AMERIKKALAINEN
PÄHKINÄ

SAVUTAMMI

MUSTATAMMI

HUURRETAMMI

TAMMI

GALAXY BLACK

HARMAA HELMI

IMPALA

KURUN HARMAA

LABRADOR BLUE

KIVITASOT

KELO
R4531RU

PÅHKINÄ
R4854RU

VAALEA TAMMI
R5195MO

JALAVA
R5622FH

LAUTABETONI
R5830FG

VAALEA KIVI
R6053CT
ANTIIKKIPRONSSI

LAMINAATTITASOT
30 mm ja 40 mm
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BEIGE BELMONT
R6060FG

RUSKEA BELMONT
R6061FG

HARMAA BELMONT
R6062FG

HIERRETTY BETONI
R6234FG

VAALEA BETONI
R6259FG

KALKKIKIVI
R6424CT

MARRON IMPERIAL

MOCCA BROWN

MUSTA NERO ASSOLUTO

MUSTA SATIINI

RISTIJÄRVEN HARMAA

ROYAL BEIGE

SILVER CLOUD

STARGATE

TUMMA LABRADOR

VARPAISJÄRVEN
MUSTA

YLÄMAAN RUSKEA

YLÄMAAN VIHREÄ

VALKOINEN U102XM
EXTREME MATTAVALKOINEN (vain 20 mm )
U1026HS
EXTREME MATTAMUSTA (vain 20 mm )
U1200XM
HARMAA SAHARA
R6456FG

MATTAVALKOINEN
U1026MP

MUSTA KRISTALLI
U1200CT

HARMAA PUU
U1257RU

VALKOINEN KIILTÄVÄ
U1026HS

TASOJEN ERIKOISNAUHAT

RIGOLETTO LIGHT

RIGOLETTO DARK

VANERI IMITAATIO

ALUMIINI

KIILTÄVÄ
VALKOINEN

AITO VANERI

Painotekniikasta ja aitojen
luonnonmateriaalien
käytöstä johtuen värimallit
ovat suuntaa-antavia.
Pidätämme oikeudet
muutoksiin.

VIA LATTEA

(vain 20 mm tasot)
vahattuna

KVARTSITASOT Paksuus 20–30 mm riippuen värisävystä.
DEKTONTASOT
Paksuus 20 mm,
myös vahvennetulla reunalla.
DANAE

KELYA

SIRIUS

STRATO

SUPER WHITE, KORKEAKIILTO LASIKVARTSI

DELIGHT

ICE 18

LACE 18

ASH 18

SNOW 18

VETIMET

YHTEISTYÖKUMPPANIT

(Mitat ovat vetimen kiinnitysreikien väli.)

PRONTO
Matta valkoinen, matta
musta, harjattu teräs,
harjattu kulta
160 mm

V26
Kirkas rosteri,
matta rosteri,
messinki, musta
160 mm

CUBIX
Harjattu, kromi, valkoinen,
musta
32, 96, 128, 160, 256, 320,
448 mm

RETRO
Kromi, valkoinen, musta
96 mm

V25
Kupari, matta kromi
160 mm

PONTE
Antiikki kupari,
antiikki rauta, kromi
128 tai 320/288 mm

CUBIX
Kupari
128, 192 mm

PONTE
Antrasiitti
128 mm

V99
Valkoinen, matta kromi,
musta
64 mm

LEON
Musta, ruskea,
vaalea nahka
128 mm

TAKO
Antiikki hopea
128, 192, 256 mm

APOLLO
Alumiini
96, 128 mm

CRYSTAL
Hopea
Reikäjako 320 mm

N25
Kupari, musta
Syvyys 22 mm
Leveys 32 mm

TINO
Kromi, rst-look, valkoinen
128, 160, 224 mm

www.savo.fi

MILO
Valkoinen kiiltävä, kromi,
harjattu teräs, mattamusta
128, 192, 288, 520 mm
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LENKKI
Kromi ja antiikkirauta
96, 192 mm

ZERO
Antiikki tina,
antiikki messinki
96 mm

STRIPE
Alumiini
128 mm

PLUS MAXIM
Harjattu teräs, rustiikki
96, 128 mm

CAVO
Kromi
96, 128 mm

MAX
Musta nikkeli,
antiikkirauta, rst-look
160 ja 288 mm

VISO
Harjattu teräs
128 mm

WINSTON
Antiikki ruskea
128 mm tai nuppi

ZENIT
Antiikki tina,
antiikki messinki

LUNGO
Alumiini, valkoinen,
musta, rst-look
40, 136, 235, 335, 435,
535, 735, 935 mm

BETOLIT
Tumma harmaa,
vaalea harmaa
160, 192 mm

TUOTTEITA, JOISSA ON TOIMIVUUTTA!
ARJEN KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ. HARKITTUJA YKSITYISKOHTIA. VIIMEISTELTYÄ MUOTOILUA.

LUCE
Harjattu
160 mm

WOODY
Lakattu tammi
160 ja 224 mm

LUMO
Harjattu teräs, kromi
64,160,288 mm

KAREN
Kromi
128 mm

KRISTA
Kromi
32 mm

TITAN
Harjattu teräs, mattakromi
128, 192, 320 mm

RONI
Harjattu
64 mm

TACU
Antiikki rauta,
antiikki pronssi
128 mm

DUFFY
Lakattu tammi, musta tammi
192 mm

TICU
Antiikki rauta,
antiikki pronssi
16 mm

BALL
Harjattu nuppi

TEE
Lakattu tammi,
musta tammi

HELMET
Harjattu nuppi

Turvallisuus, laatu ja käytettävyys ovat
tärkeimmät kriteerimme. Tuotteemme
ovat huolellisen suunnittelun tulosta, ne
on testattu useaan otteeseen tuotannon
jokaisessa vaiheessa. Tarjoamme uusia,
elämää helpottavia ratkaisuja kotiin –

LIESITUULETTIMET

•

yksityiskohtia unohtamatta. Esimerkkeinä
Bora, yhdistetty liesituuletin ja keittotaso,
iLED-valaisimet, joiden valon värisävyä
voi säätää, käytännöllinen pyykin lajitteluvaunu tai monikäyttöiset pistorasiat
USB-latauksella.

MEKANISMIT

•

VALOT

•

PISTORASIAT

NIINISALON TEHDAS
JA TEHTAANMYYMÄLÄ
Esan Levykaluste Oy
Lampisenkatu 3
38840 Niinisalo
Puh. 010 271 7090
niinisalo@esanlevykaluste.fi
TAMPEREEN MYYMÄLÄ
LIELAHDESSA
Esan Levykaluste Oy
Harjuntausta 1
33400 Tampere
Puh. 010 326 1600
tampere@esanlevykaluste.fi

10/2018 • Hämeen Kirjapaino Oy
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www.esanlevykaluste.fi

