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ENSIMMÄINEN VUOSI Tampereen suurmyymälämme toiminnassa on ollut 
mielenkiintoinen ja innostava. Uusi myymälä oli pienelle perheyritykselle 
rohkea ratkaisu ja siksi on ollut huikeaa huomata, miten hyvin asiakkaat ovat 
Esan Levykalusteen löytäneet.

UUDEN, ISOMMAN markkina-alueen äärellä vain selkeät vahvuudet aut-
tavat erottumaan joukosta. Me panostamme ensiluokkaiseen asiakaspal-
veluun ja laatuun, joka näkyy niin suunnittelussa, tuotteissa, puuseppien 
työnjäljessä kuin yhteistyökumppanivalinnoissa. Haluamme parasta ja sitä 
myös asiakkaamme ansaitsevat.

PIENESSÄ YRITYKSESSÄ homma pysyy hanskassa ja toiminta on jousta-
vaa. Asiakkaan huomioonottamisessa olemme vahvoilla, koska palvelu on 
aidosti henkilökohtaista ja myyjällä on suora yhteys koko kalusteprojektin 
kulkuun. Toteuttamiemme projektien perusteella toimintatapaamme 
ja asiakaspalveluamme arvostetaan. Olemme siis oikealla tiellä!

Tästä julkaisusta saat ensikosketuksen mallistoomme ja 
ammattitaitoon, josta sinä asiakkaanamme hyödyt.

JATKETAAN KESKUSTELUA MYYMÄLÄSSÄMME!

Jaakko Husari

PIENI TEHDAS TARJOAA 

SYKSY 2014 • 1. PAINOS
JULKAISIJA Esan Levykaluste
PÄÄTOIMITTAJA Jaakko Husari
SUUNNITTELU JA TAITTO  
Mainostoimisto Queens
PAINOPAIKKA Hämeen Kirjapaino

KANNEN KUVA 
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Nelilapsisen perheen kivitalo 
Espoossa on suunniteltu asukkaiden 
toiveiden ja tarpeiden mukaan aina 
kalusteita myöten. Lopputuloksena 
on ajaton, kaunis ja käytännöllinen 
koti – juuri sellainen, jossa arki 
soljuu omalla painollaan. 

Laura ja Ville ottivat uuden kotinsa suunnitte-
luun mukaan arkkitehti Samppa Lappalaisen, 
jonka tyyliin Laura tykästyi lehdissä ja netissä nä-
kemiensä referenssikohteiden perusteella. Ark-
kitehtisuunnittelun lisäksi Lappalainen vastasi 
myös keittiön ja muiden kiinteiden kalusteiden 
suunnittelusta. 

Selkeät toiveet suunnittelijalle
Ilmavassa talossa on paljon valkoista ja vaaleita 
sävyjä ja asukkaiden mieltymys pelkistettyyn ja 

on paikkansaKaikelle

Keittiön alaosat toteutettiin vetimettöminä Esan Levykalusteen Piilo-runkorakenteella.Kuvat: Jarkko Översti
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Kylmäkalusteet integroitiin korkeaan kaapistoon. 
Mustaa keittiönäkymää keventää oleskelutilojen 
puoleiseen kaapiston taustaseinään toteutettu, 
etualalla näkyvä iso valoelementti.
 

Kiinteiden kalusteiden lisäksi Esan Levykaluste toteutti taloon myös 
korkeakiiltoiseksi maalatun säilytystilallisen tv-tason ja työpöydän, 
jotka Ville itse hahmotteli perheen toiveiden mukaan. Kodin ilme on 
yhtenäinen ja selkeä, kun samat materiaalit toistuvat huoneesta toiseen.

Kalusteiden lisäksi wc:n seinähyllyt ja valaisimen kotelointi  valmistettiin 
mittojen mukaan.

Työhuoneen säilytyskokonaisuus on hyvä esimerkki mittatilauskalus-
teen eduista ja tilankäytön maksimoinnista. Seinänlevyisen kirja-
kaapin yläpuolelle sijoitetut umpikaapit jatkuvat kattoon asti. 

Helpotusta 
arkeen: 
Pyykkikuilu 
säästää askelia 
kolmikerroksissa 
talossa. 

ajattomaan tyyliin näkyy niin väreissä kuin materiaaleissa.
 – Olin heti tontin ostamisesta lähtien kerännyt leikekirjaa, 
josta oli paljon apua suunnittelussa ja keskusteluissa arkki-
tehdin kanssa, kertoo Laura.
 Nelilapsisen perheen arjen pyöritys vaatii kalusteilta ja 
muilta sisustusratkaisuilta niin toiminnallisuutta, käytän-
nöllisyyttä kuin helppohoitoisuuttakin. Tämä huomioitiin 
myös kalusteiden materiaalivalinnoissa. Asukkaiden toive 
oli myös pyykkikuilu, jonka kautta pyykit hujahtavat ylem-
mistä kerroksista kellarikerroksessa sijaitsevaan kodinhoito-
huoneeseen.

Keittiössä riittää vipinää
Laura oli haaveillut etenkin mustasta keittiöstä, joka toisi 
sopivasti kontrastia muuten vaaleaan ilmeeseen. Keittiön 
kaapistojen materiaaliksi valittiin vaakakuvioinen saarniviilu 
Esan Levykalusteen mallistosta. Eläväpintainen musta viilu 
oli Lauran ja Villen mielestä ilmeeltään pehmeämpi kuin si-
leä, maalattu pinta. U-mallinen keittiö on yläosastaan avoin 
ja ruokailutila on aivan vieressä.
 – Tykkäämme hyvästä ruuasta ja lapsiperheessä keittiö on 
muutenkin kovassa käytössä. On ihanaa kun keittiön touhut 
ja keskeneräiset työt jäävät piiloon puolikorkean tason suo-
jiin. Sen päälle on myös kätevä laittaa tarjottavia esille, kun 
tulee vieraita kylään, kertoo Laura. 
 Keittiön kivitasot ovat mustaa kvartsia, jota hän kiittelee 
todella helppohoitoiseksi materiaaliksi. Vaihtoehtona tasoi-
hin oli saumattomasti muotoiltava Corian, josta lopulta teh-
tiin kylpyhuoneiden allastasot.

Tyytyväisiä asukkaita
Säilytystilaa ei koskaan ole liikaa, mutta arjen pyöritystä 
helpottaa kummasti kun harrastusvälineille ja päivittäisille 
tavaroille on omat paikkansa. Kodinhoitohuoneen, makuu-
huoneiden ja muiden tilojen kiinteät kaapistot on maalattu 
kiiltävän valkoisiksi, mikä avartaa valoisaa kotia entisestään. 
 – Nyt kun kodissa on jo ehditty asua, olemme tyytyväisiä 
tehtyihin materiaalivalintoihin ja yhteistyökumppaneihin. 
Kalusteiden toimituksessakin kaikki sujui hyvin ja jos jotain 
epäselvää ilmaantui, niin asiat hoidettiin nopeasti kuntoon, 
summaa Laura vuoden takaista rakennusprojektia. 
 Kalustetoimittajalle paras osoitus tyytyväisestä asiakkaas-
ta on uusi tilaus. Lauran ja Villen kotiin tehtiin myöhemmin 
myös huonekaluja, jotka Esan Levykaluste toteutti samoista 
materiaaleista ja talon tyyliin sopiviksi.

Suunnittelu: Arkkitehti Samppa Lappalainen 
Kalusteet toteutti: Esan Levykaluste Oy

Materiaalit: 
Ovet ja näkyvät rungot:  Aava, kuviokohdistettu saarni, 
musta 085 • Korkeakiiltoinen Heijastus, puhdas valkea 
Kivitaso: musta kiiltävä 30 mm • Vedin: Meta alumiini



8 9

Yleensä toimitus sisältää myös yhteis-
työkumppaneiden toimittamia tasoja, 
kodinkoneita ja muita oheistarvik-
keita. Siksi oikeiden kumppaneiden 
merkitys on kokonaisuuden kannalta 
merkittävä. 
 – Meillä oheistoimittajien valinnassa 
on panostettu ennen kaikkea laatuun 
ja toimintavarmuuteen.

Pieni, joustava ja tehokas 
tuotanto
Laadukkaiden kalusteiden lähtökoh-
tana on mittatarkat ja virheettömät 
osat. Yksi oleellisimpia eroja moniin 
muihin toimittajiin on se, että huip-
pumodernilla Niinisalon tehtaalla ei 
tyydytä kokoamaan kalustetoimitus-
ta muiden valmistamista osista, vaan 
monia asioita tehdään itse alusta lop-
puun. Pienessä yrityksessä projektit 
ovat hyvin hanskassa ja ihmisten vas-
tuunottaminen työstään näkyy.
 – Jokainen tilaus valmistetaan asia-
kaskohtaisesti, tilattujen mittojen 
mukaan. Kalusteiden viimeistely ja 
laadunvarmistus tehdään aina omin 
käsin ammattilaistemme toimesta.
 Huomaamaton mutta käytännös-
sä kiitosta saanut yksityiskohta on 12 
mm:n tila seinäkaappien runkojen 

LAATU syntyy yksityiskohdista

LAATU on yksilöllinen kokemus ja 
oleellisinta on asiakkaan odotusten 
täyttäminen. Jokainen yksityiskohta 
ensikontaktista asennetun kalusteko-
konaisuuden luovutukseen vaikuttaa 
siihen, miten asiakas kokee yhteistyön 
sujumisen. 
 Kokeneen myyjän ja hyvän suun-
nittelijan merkitystä ei voi liiaksi ko-
rostaa alkuvaiheessa, jolloin pääroo-
lissa ovat asiakkaan toiveiden 
kuuntelu ja kalusteiden suunnittelu. 
Tarkat 3D-kuvat antavat erinomai-
sen käsityksen valmiista kalusteko-
konaisuudesta ja sen ohessa asiakas 
saa yksilöidyn tarjouksen. 
 – Tarjouksemme ei ole koodiviidak-
ko, vaan kaikki tuotteet ja tarvikkeet 
on eritelty selkeillä tuotekuvauksilla. 
Tarjoukseen on myös eritelty toimin-
nallisia yksityiskohtia, joihin laatumme 
perustuu, kertoo Jaakko Husari.
 Luotettavuus ja tarkkuus on tärkeää, 
tehdäänpä kauppoja sitten isoista tai 
pienistä kalustekokonaisuuksista. 
 – Ennen kuin kalusteiden valmistus 
aloitetaan, suoritamme aina tarkistus-
mittauksen paikan päällä. Se sisältyy 
hintaan ja mittauksen jälkeen otam-
me täyden vastuun kalusteiden sopi-
vuudesta.

Yksi vaativimpia erikoisuuksia on käsityönä tehtävä, 
aidosta puuviilusta valmistettujen ovien kuvio-
kohdistus. Viilupinta leikataan asiakkaan kalus-
teisiin mittojen mukaan, jolloin puunsyykuvio 
saadaan jatkumaan yhtenäisenä ovesta toiseen.

Ennen kuin suunnitelman 
mukaisten kalusteiden 
valmistus aloitetaan, 
suoritamme aina tarkistus-
mittauksen paikan päällä. 

Esan Levykalusteelle ensiluokkainen 
laatu on kunnia-asia, mutta mistä  
se muodostuu ja miten se näkyy 
asiakkaille? Hyväntuulisen ja mut- 
kattoman palvelun lisäksi menes- 
tyksen takana on myös oman  
huippumodernin tehtaan tuotanto  
ammattilaisineen. 

Kaikissa saranoissa ja 
mekanismeissa Esan 
Levykaluste käyttää 
markkinajohtajien parasta 
tekniikkaa. Laatikostoissa 
on vakiona Blumin valkoi-
nen Tandembox Antaro 
-malli ja liukuestepohja.

Ensimmäisenä Suomessa: 
Kaikissa laatikoissa on 
kiinteä, luistamaton kumi- 
pinnoitettu pohjalevy.

Esa Husari, Jaakko Husari ja 
Mikko Husari - kalusteammat-
tilaisia kahdessa polvessa.
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Mattapintainen Mokka-ovi maalataan kolmeen kertaan ja pohja-
töiden jälki on oltava ensiluokkainen. Maalari tarkistaa välihionnan 
laadun aina ennen uuden maalikerroksen ruiskutusta.

pintaisella maalauksella valmistetaan 
myös Mokka-ovimalli, joka on sekin 
oman maalaamoon erikoistuote. 
Silkkimäisen himmeään ja tekstiili-
mäiseen mattapintaan eivät rasva tai 
sormenjäljet tartu, joten Mokka-ovi 
onkin erinomaisen helppohoitoinen.

Toimituksessa mitataan 
palvelun laatu
Esan Levykaluste toimittaa kalusteet 
aina siten, että runko on valmiiksi ka-
sattu, ovet ja laatikot asennettu pai-
kalleen ja jopa vetimille reiät valmiina. 
Kalusteet ovat siis käyttövalmiita, kun 
ne on asennettu paikoilleen. 
 – Toisinaan toimituksessa ilmenee 

sa maalaamossaan ja niiden kiiltoaste 
onkin huikea, yli 90 %.
 – Puolikiiltävän perusoven kiiltoaste 
on noin 30 %, kiiltävän oven 70 % ja 
peilin 100 %, valottaa Husari eri kiilto-
asteita. 
 Laatuvaatimukset on pidetty kor-
kealla tässäkin kohtaa.
 – Meidän ovessamme pinta on pait-
si peilimäisen kiiltävä, myös äärimmäi-
sen kova ja kestävä. Ovet maalataan 
kolmeen kertaan ja maalauskertojen 
välissä pinta hiotaan. Maalipinta on 
erittäin tasainen eikä väri muutu ajan 
mittaan esimerkiksi auringonvalon 
vaikutuksesta.
 Samalla menetelmällä mutta matta-

takana. Tämän ansiosta esimerkiksi re-
monttikohteessa viime hetken sähkö-
vedot ja valaistuksen johdot saadaan 
tehtyä pintavetoina kaapin takana. 

Maalipinta kuin peili
Korkeakiiltoinen ovimalli on ollut pit-
kään yksi suosituimpia. Joka valmis-
tajalla on esittää oma vaihtoehtonsa 
ja laaduissa ja materiaaleissa on huo-
mattavia eroja. Esan Levykalusteen 
mallistossa korkeakiiltoisia ovia on 
kaksi – maalattu Heijastus-ovi ja kalus-
televystä valmistettu Kide. Eri mene-
telmillä toteutetut ovet ovat myös eri 
hintaiset. Esan Levykaluste valmistaa 
korkeakiiltoiset Heijastus-ovet omas-

puutteita, isoista kokonaisuuksista 
kun on kysymys. Meille on kunnia-asia 
hoitaa reklamaatiot nopeasti kun-
toon. Myyjä ja tuotanto tekevät ensiti-
lassa kaikkensa asian loppuun saatta-
miseksi, huomauttaa Husari. 
 Omalla asennuspalvelulla Esan Le-
vykaluste pyrkii varmistamaan toimi-
tusten täsmällisyyden.  Asennettuna 
tilatuille kalusteille saa myös pidem-
män takuuajan – laatutyötä kun on.

Laatu ei tosiaan ole yksiselitteinen 
asia, vaan summa hyvin tehtyjä asioita 
ja pidettyjä lupauksia. Ja kuten Husa-
reilla on tapana sanoa: 
SE PIDETÄÄN, MITÄ LUVATAAN.
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Mittatarkka, CNC-työstökeskuksen 
tekemä kalustekomponentti on oleellinen 
osa onnistunutta kalustekokonaisuutta.

Kun kalustetilaus lähtee Niinisalon tehtaalla tuotantoon, alkaa 
asiakaskohtaisten osien valmistus. Tietokoneohjattu CNC-työstö-
keskus työstää osat mittatarkasti. UUTUUS!

VESITIIVISTÄ SAUMAA 
KALUSTEOVIIN
KALUSTEIDEN LAATUOMINAISUUKSIIN tulee jälleen yksi valtti lisää. Esan Le-
vykalusteen uuden koneinvestoinnin myötä mallistoon tulee kalusteovia, joiden 
reunalistojen saumat ovat käytännössä veden ja kuumuuden kestäviä. Loistavia 
uutisia kylpyhuoneisiin ja pesutiloihin kalusteita hankkiville!

Kalusteovissa ja rungoissa käytettävä reunanauha on perinteisesti liimattu kiinni 
levyn leikkauspintaan. Nyt uuden koneen tekniikka hitsaa nauhan 500–600 as-
teisen kuumailman avulla, jolloin nauha kiinnittyy entistä tiiviimmin ja tarkem-
min reunaan. Esan Levykaluste on Suomessa ensimmäinen kalustevalmistaja, 
joka ottaa käyttöön uuden Air Force -kiinnitysteknologian. 
Kysy lisätietoja kalustemyyjiltämme!

+ lähes näkymätön sauma reunanauhan ja levyn välillä
+ huippuluokan tiiviys
+ äärimmäisen hyvä kosteuden ja lämmön kestävyys
+ laatutakuu märkätilakäytössä
+ ympäristöystävällisempi valmistustekniikka

LAATUFAKTOJA

• kotimainen Koskisen Oy:n runkolevy
• rungot aina kasattuina
• ovet kiinnitetty ja vetimien reiät valmiina
• mekanismit asennettu ja testattu
• erikoissyvä yläkaappi vakiona 330 mm
• tyylikkäät valkoiset Antaro-laatikot  ja liukuestepohja vakiona
• Blum-saranat ja -mekanismit
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Maria Veitola on helsinkiläinen toimittaja, käsikirjoittaja ja tv-persoona, 
joka tunnetaan mm. keskusteluohjelmastaan Maria!
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ENSIN MÄÄRITTELIN, MITÄ HALUSIN: haaveilin kylpyam-
meesta, vaatehuoneesta ja muutenkin riittävästä säilytysti-
lasta. En ole erityinen kamahamsteri, mutta silti puutalon 
keskeiseksi sisustuselementiksi olivat muodostuneet kaik-
kialla huojuvat epämääräiset säläläjät. Sitä paitsi alati kas-
vava vaatevarastoni tarvitsi reilusti tilaa.

Puhkuin innosta. Kävin katsomassa kymmeniä asuntoja. In-
toni hiipui vähitellen, kun tajusin, ettei haaveitteni asuntoa 
ollut olemassakaan. Ei ainakaan sillä hinnalla, mihin minul-
la oli varaa. Pahimpia olivat asunnot, jotka oli remontoitu 
myyntiä varten halvoilla, neutraaleilla materiaaleilla ja ket-
juliikkeiden kaapistoilla, jotta hintalappuun oli saatu isket-
tyä sata tonnia lisää.

Kun olin jo luopunut toivosta ja sanonut sata kertaa ää-
neen, etten enää jaksa, löysin etsimäni.  Unelmieni asunto 
löytyi aivan Helsingin ytimestä. Sisäpihan rakennus oli van-
ha lasitehdas, joka oli muutettu asunnoiksi muutama vuosi 
sitten. Tämäkin asunto oli ruma. Seinät oli maalattu valkoi-
seksi. Lattioita peitti vaaleanpunertava parketti. Asunto oli 
omituisen matala: entisen tehdastilan kattorakenteet oli 
peitetty laskemalla sisäkattoa. Keittiön ja kylpyhuoneen 
kaapistot olivat kuin terveyskeskuksen hammaslääkärin 

huoneesta. Ymmärrän kyllä, että remontilla oli tavoiteltu 
kaikille sopivaa, vaaleaa neutraaliutta, mutta lopputulos 
näytti hengettömältä palvelutalolta. 

Rakastuin asunnon valtaviin ikkunoihin ja talon teolliseen 
historiaan. Ne antoivat minulle vahvan vinkin siitä, mikä 
huikea mahdollisuus asuntoon liittyi. Arkkitehtiystäväni, 
jonka pyysin avukseni suunnittelemaan remonttia, vahvisti 
visioni. Halusimme paljastaa asunnon alkuperäisen, rujon 
kauneuden. Tein ostotarjouksen, jonka myyjä hyväksyi.

Kuorimme asunnon kaikesta turhasta: tiiliseinien valkoiset 
rappaukset rapsutettiin pois ja laskettu katto revittiin auki: 
vesiputket, sähköjohdot ja kattopalkit saivat näkyä. Parke-
tin alta paljastui tehdasrakennuksen alkuperäinen betoni-
lattia, joka oli kuin taideteos. Sellaisia ei myyty kaupassa. 
Vein arkkitehdilleni pinon lehtileikkeitä, joita olin kerännyt 
sisustuslehdistä sen kummemmin niitä analysoimatta – olin 
vain repinyt irti sivuja, joissa oli mielestäni ihana tunnelma 
ja asioita, joita pidin kauniina. 

Kuvissa toistui tietyt teemat: raa’at materiaalit ja tummat 
sävyt. Yhdessä kuvassa oli punaiseksi petsatut vaneriset 
keittiön kaapit. En tosin pitänyt punaisesta, pidin mustasta.

Vaneri muistutti minua ihanista lapsuuden kesistä, jotka 
vietimme perheeni kanssa veneillen vanhasta hinaajasta 
tehdyllä laivallamme. Laivan säilytystilat oli tehty mahon-
kiviilutetusta vanerista. Rakastin jo lapsena vanerin leikka-
uspinnan raidoitusta (halusin sitä mahdollisimman paljon 
näkyviin!) ja reikää, mistä kaappi kiskaistiin auki. 
Arkkitehtini ymmärsi vanerirakkauteni ja osasi ottaa sii-
tä rohkeasti kaiken irti. Hän ajatteli vieläkin suuremmin: 
entäpä jos asunnon kaikki kaapistot ja hyllyt olisivatkin 
samanlaiset? Niin kauniit ja hallitsevat, että ne toimisivat 
hallitsevana sisustuselementtinä ja katseen-
vangitsijana, ja vanerin poikkiraidoitus olisi 
viivoitus, joka yhdistäisi kaikki tilat toisiinsa. 
Se oli fantastinen idea. Ei muuta kuin tilaus 
vetämään.

Lopputulos oli vähintäänkin fantastinen, 
vaikka itse sanonkin. Yksi parhaista koskaan 
tekemistäni (sisustus)ratkaisuista. 
Aina kannattaa olla rohkea ja kuunnella 
sydämensä ääntä – varsinkin kun kyse 
on omasta kodista.

Suunnittelu: Arkkitehti 
Samppa Lappalainen 

Kalusteet toteutti: 
Esan Levykaluste Oy

Materiaalit: 
Rungot ja ovet Faneeri 
kuultomusta, erikoisti-
lauksena reiät vetimien 
tilalle. 

Keittiön betonitasot 
valettu paikanpäällä. 

Kodinkoneet SMEG.

Mittatilauskirjahyllyt ja 
muut kalusteet Faneeri 
kuultomusta. 

Vanerin poikkiraidoitus 
olisi viivoitus, joka yhdistäisi 
kaikki tilat toisiinsa. 

Maria Veitolan 
VANERIRAKKAUS

Muutama vuosi sitten majailin puutalo-osakkeessa kissoje-
ni kanssa. Mansardikatto vuoti keväisin ja vinot puulattiat 
narisivat suloisesti. Kesällä kasvatin kukkapenkissä mustia 
tulppaaneja ja järjestin pihajuhlia. Eräänä päivänä sain pit-
toreskista idyllistä tarpeekseni ja päätin vaihtaa maisemaa. 
Kaipasin kaupungin urbaaniin sykkeeseen. Seikkailu, jota 
kutsutaan asunnon vaihtamiseksi, sai alkaa.

Vaneri muistutti 
minua ihanista 
lapsuuden kesistä, 
jotka vietimme 
perheeni kanssa 
veneillen.
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Suunnittelija hallitsee häikäisevät 
yksityiskohdat. Esimerkkinä katseen-
vangitseva valaisin Manta Viitakosken 
suunnittelemassa ajattoman kauniissa 
kylpyhuoneessa.

Suuria suunnitelmia, 
suurenmoisia toteutuksia

AMMATTILAISVERKOSTO PALVELUKSESSANNE:
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Esan Levykaluste on hankkinut laajan verkoston osaavia yhteistyö-
kumppaneita täydentämään omaa tuotepalettiaan ja palveluitaan. 
Remontit ja muut projektit onnistuvat taatusti ja asiakas saa halutes-
saan monipuoliset lisäpalvelut luottokumppaneiden kautta.

ESAN LEVYKALUSTEEN erikoisosaamista on keittiöiden 
ja muiden kiintokalusteiden suunnittelu ja toteuttaminen 
erilaisiin tiloihin. Suurin osa asiakasprojekteista hoidetaan 
oman talon ammattilaisten voimin suunnittelusta alkaen. 
Toisinaan esimerkiksi uudiskohteen tai mittavan remontin 
teettäjä haluaa palkata avukseen sisustussuunnittelijan. 
 – Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia palve-
luita ja siksi meillä on tiivistä yhteistyötä mm. useiden suun-
nittelutoimistojen, asentajien ja puuseppien kanssa, kertoo 
Esan Levykalusteen Tampereen myymäläpäällikkö Helena 
Talja. Suosittelua tehdään molemmin puolin, asiakkaan 
tarpeista riippuen.
 – Sisustussuunnittelija hallitsee suurempaa kokonaisuut-
ta ja voi toimia projektin vetäjänä. Näissä tapauksissa me 
suunnittelemme kiintokalusteet ja sisustussuunnittelijat 

ottavat haltuun kaiken muun eli irtokalusteet, pintamate-
riaalit, värit ja tekstiilit, valottaa Talja. 

Ammattilaiset täydentävät toisiaan
Taitava ja kokenut sisustussuunnittelija osaa hyödyntää 
niin tilan kuin budjetinkin asiakkaan parhaaksi. Plussaa 
ovat myös ideat ja ratkaisut, jotka eivät itselle olisi tulleet 
mieleenkään.
 – Samalla aaltopituudella oleva suunnittelija on remon-
tissa kullan arvoinen, joten yleensä annamme asiakkaalle 
muutamia vaihtoehtoja, joihin hän voi ottaa yhteyttä, ker-
too Talja.
 Yksi Esan Levykalusteen yhteistyökumppaneista on si-
sustussuunnittelija Manta Viitakoski, jonka yritys Aman-
da’s Eye Oy on palvellut Tampereella jo 10 vuotta. Kun 

Valoa pieneenkin tilaan: raikkaan valkoisen Meri-allastason parina puolikiiltäväksi 
maalatut, lumivalkoiset Ryhti-kalusteovet. 

Tyylikkäät, vetimettömät kalusteet on helppo pitää puhtaina.  
Aalto-ovien materiaalina mustaksi petsattu tammi.

Samalla aalto-
pituudella oleva 
suunnittelija on 
remontissa kullan 
arvoinen.
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suunnittelutyö pääsee vauhtiin ja ensimmäiset hahmotel-
mat esimerkiksi asiakkaan keittiöstä ovat olemassa, istahtaa 
Viitakoski usein Helena Taljan työpisteen äärelle. 
 – Kun tiedän mikä sopisi tilaan, osataan Esan Levykalus-
teella hyödyntää ammattilaisniksit ja viimeistellä suun-
nitelma mitoituksineen siten, että se on teknisesti ja toi-
minnallisestikin paras mahdollinen. Kalustesuunnittelu on 
kuitenkin oma erikoisalueensa, jossa luotan täysin Esan Le-
vykalusteen osaamiseen, toteaa Viitakoski.

Luottamuksen arvoista laatua ja palvelua
Yhteistyökumppaneiden kesken on äärimmäisen tärkeää, 
että kaikilla on samat laatukriteerit – lupaukset on pidettä-
vä ja laadun oltava sitä mitä haluttiin. Suosittelemalla toista, 
pistän samalla oman osaamiseni likoon, muistuttaa  Talja.

Vaikka Esan Levykaluste on toiminut Tampereella vasta 
vuoden, on se lunastanut paikkansa huippuluokan osaaja-
na. Sisustustoimisto Elina P. on teettänyt useille asiakkail-
leen kalusteita Esan Levykalusteella ja on tyytyväinen yh-
teistyöhön.
 – Haluan antaa mahdollisimman hyvän vastineen asi-
akkaideni rahoille ja olla luottamuksen arvoinen. Samaa 
edellytän myös yhteistyökumppaneiltani. Suosittelen vain 
yritystä, johon itse luotan, summaa Elina Pöyhtäri. Työn 
jäljen, hinta–laatu-suhteen, toimitusvarmuuden ja asiakas-
palvelun pitää olla kiitettäviä – myös kotimaisuus on iso 
plussa. 
 Sekä Viitakoski että Pöyhtäri kiittelevät Esan Levykalus-
teen palveluasennetta ja sitä, että suunnittelija tai asiakas 
ei joudu ison rattaiston pyöritykseen; asiat voi tarvittaessa 

Helena Talja

Mahdollisuus teettää kalusteita mittojen 
mukaan on yksi syy, miksi käytän Esan 
Levykalustetta, sanoo aukeamalla esiin-
tyvän keittiön suunnitellut Elina Pöyhtäri.

Raami-runkorakenteen kehystämänä Savon Twist 
around -pistorasia, joka upotettiin kaapistoon.

Elina Pöyhtärin suunnittelema taitto-ovellinen aamiaiskaapisto on helposti käsillä ja kätevästi poissa silmistä.

TARVITSETKO 
SISUSTUSSUUNNITTELUA?

Amanda’s Eye
www.amandaseye.com
puh. 050 587 6774

Suunnittelutoimisto Elina P.
www.elinap.fi, puh. 040 768 0606

Kysy lisää yhteistyökumppani-
verkostosta Esan Levykalusteen 
myyjiltä:
Tampere: puh. 010 326 1600 
Niinisalo: puh. 010 271 7090

Manta Viitakoski Elina Pöyhtäri

tarkistaa nopeasti ja vaivattomasti vaikka suoraan Esan Le-
vykalusteen tuotannosta ja mahdolliset epäkohdat hoide-
taan kuntoon henkilökohtaisesti ja nopeasti.

Millintarkkaa työtä alusta loppuun
Yksi Esan Levykalusteen valtteja on mahdollisuus toimittaa 
asiakkaan toiveiden mukaisia mittatilauskalusteita. Vapaan 
mitoituksen lisäksi myös mittatarkkuus on arvossaan, sillä 
viimeistään kalusteiden asennuksessa tunnistaa laadun. 
 – Mittatarkkuus on yksi kalusteiden tärkeimpiä laatu- 
kriteerejä. Asentajienkin työ sujuu nopeasti ja mutkatto-
masti, kun kalusteet ovat prikulleen oikean kokoisia, muis-
tuttaa Helena Talja.
 Esan Levykalusteella on verkostossaan kalusteasentajia, 

joiden osaaminen viimeistelee suunnittelijoiden ja tuotan-
non työnjäljen.
 – Asennusporukassamme on puuseppiä, jotka hoitavat 
ammattimaisesti muutkin remonttivaiheet, kuten purku-, 
laatoitus- ja puusepäntyöt, vinkkaa Talja.
 Suunnittelu, tuotanto ja asennus täydentävät toistensa 
osaamista ja koko tiimi seisoo sen takana, että lopputulos 
on varmasti se, mitä asiakas on halunnut.
 – Suunnittelijoiden ja asentajien kautta saamme myös 
rehellistä ja rakentavaa palautetta, joka auttaa meitä kehit-
tämään kokonaisuutta aina vaan paremmaksi.

Millaisia keittiöunelmia sitten mielessäsi onkin, tällä poru-
kalla ne toteutetaan tinkimättömästi ja ammattitaidolla!

Ovimalli Maalattu MDF Kulma 503 harmaa. Näkyvät runko-osat 503 harmaa. Vedin Roni RST ja Ball -nuppi.
Tasot 30 mm massiivitammi valkaistuna. Koneet Smeg, Retro-sarjaa.
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RUNKOSÄVYT

VAKIO MAALISÄVYT

VALKOMÄNTY 238 AFROMOSIA 
CAPPUCCINO

HARMAA 5762 KASTANJA TUMMA PÄHKINÄ 501 

VAKIO VALKOINEN

LUMIVALKOINEN
568

VENZA TAMMI 1469 TALVITAMMI RIGOLETTO LIGHT

PUUSEPÄN VALKOINEN 
500

RIGOLETTO DARK

MUSTA 

KAAKAO 565 MAITOKAAKAO J482

KERMA 543 ANTRAZIITTI

PETSIT PUUOVILLE
Tammeen: 014 Ruusupuu, 040 Konjakki, 011 Antiikinruskea, 
061 Olki, 084 Viininpunainen, 021 Valkaistu 1 %, 
012 Tummanruskea, 058 Valkea, 085 Musta, 094 Wenge, 104 
vaaleanharmaa, 105 tummanharmaa
Koivuun: 021 Valkaistu 1 %, 027 Valkaistu 3 %, 066 Pähkinä, 
039 Kirsikka, 058 Valkea, 085 Musta, 084 Viininpunainen
Saarniin: 058 Valkea, 061 Olki, 096 Vanilja, 085 Musta
Aava ja Aalto: saatavana elävällä kuviokohdistuksella
Petsisävyt Aava- ja Aalto-oviin:
- saarni: lakattu LV, saarni valkolakattu, musta
- pähkinä: lakattu LV
- tammi: kuurankukka L04, lakattu LV, musta, UUTUUS: Huurre

KIRSIKKA H450 

BEIGE 561

KIILTÄVÄ VALKOINEN

HARMAA 503

HARMAA 562

PUNAINEN 552

KIILTÄVÄ MUSTA VALKOINEN VANERI

KORKEAKIILTOISTEN HEIJASTUS-OVIEN SÄVYT
Kiiltoaste yli 90 %.
• Vakiosävyt: puhdas valkoinen, perusvalkoinen,  
kerma, vanilja, mocca, vaalean harmaa, tumman 
harmaa, kitti, latte, lime, roosa, musta, antrasiitti, 
punainen, sammalenvihreä, vanha sininen,  
sininen, keltainen, naava, suklaa
• Tilauksesta Monicolor ja Symphony  
-värit yli 4000 sävyä.

MAALATUT OVIMALLIT TILAUKSESTA 
Symphony ja Monicolor-värikarttojen mukaan yli 4000 sävyä.

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

VETIMETÖN PIILO
Tyylikäs, vetimetön keittiö voidaan 
Piilo-runkorakenteella toteuttaa millä 
tahansa ovimallilla. 

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

KOLME ERILAISTA RUNKOVAIHTOEHTOA
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(Setti-ovet näillä runkosävyillä.)
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Sama ilme  

Puu- ja viiluovet pitävät pintansa 
keittiökalusteiden kestosuosikkeina. 
Tyylikkään viilukeittiön saa mahtu-
maan monenlaiseen budjettiin eri 
materiaaleja ja lisävarusteita vaihta-
malla. Laminaattia vai aitoa kuvio-
kohdistettua viilupintaa – valinta on 
sinun ja vaihtoehtoja saat keittiö-
suunnittelijoiltamme. Varaa maksu-
ton suunnitteluaika, niin katsotaan 
teille sopivat vaihtoehdot!

Budjetti  12 000 €  
Ovi Aava aito tammiviilu, Huurre-petsi.  
Muru 16 maalattu sileä. Lumivalkoinen.
Rungot Valkoinen kalustelevy.
Työtaso Valkoinen kiiltävä laminaatti, 
saareke massiivipuuta 30 mm Tammi, 
Huurre. Valkaistu tammi. Välitila 
valkoinen kiiltävä.
Vetimet Cubix, musta.
Laatikot ja saranat Antaro-hidasti-
mella ja saranat Blum-integroidulla 
hidastimella.
Kodinkoneet AEG teräs, keskihintaiset 
mallit. 

Allas Komposiitti musta,  
Päältäkiinnitetty. 
Hana Damixa Clover. 

Kaapistot ja työtasot 6400 €
Välitilalevyt laminaattia 210 €
Kodinkoneet 4350 €
Allas ja hana 670 €
Valaisimet 350 €
Yhteensä 11 980 €

Budjetti  20 000 €  
Ovi Aava aito tammiviilu, käsin kuvio-
kohdistettu. Petsisävy Huurre. Yläovet 
Muru 19 korkeakiiltoinen, maalattu.
Rungot Valkoinen kalustelevy.
Työtaso Saareketaso Tammi Huurre.  
Muut tasot Dekton, Zenith 20 mm. 
Vetimet Cubix, musta.
Laatikot ja saranat Antaro-hidasti-
mella ja saranat Blum-integroidulla 
hidastimella.
Kodinkoneet Smegin keskihintaa 
kalliimmat laitteet.

Allas Komposiitti, Tartufo altakiinnitetty.
Hana Damixa Clover. 

Kaapistot, kivi- ja puutasot 10 700 €
Välitilalevyt laminaattia 210 €
Kodinkoneet 7900 €
Allas ja Hana 760 €
Valaisimet 350 €
Yhteensä 19 920 €

Budjetti  8000 €  
Ovi Setti Talvitammi 16 mm, Muru 16 
puolikiiltävä. Maalattu lumivalkoinen.
Rungot Valkoinen kalustelevy.
Työtaso 30 mm laminaattitaso.  
Valkoinen kiiltävä ja valkaistu tammi.
Vetimet Cubix, musta.
Laatikot ja saranat Metabox
Kodinkoneet Electrolux, 
teräs/valkoinen
Allas Stala Lyria L40-17S. 
Hana Damixa Space.

Kaapistot ja työtasot 3 800 €
Välitilalevyt laminaattia 210 €
Kodinkoneet 3 300 €
Allas ja hana 350 €
Valaisimet 350 € 
Yhteensä 8010 €

hintaa3

Käsin kuviokohdistetut aidot puuviiluovet, puu- ja kivitasot sekä 
integroidut kodinkoneet.

Aidot viiluovet, laatikoissa ja ovissa hidastimet. 
Laadukkaammat kodinkoneet, hana ja komposiittiallas.

Hyvät ja kestävät perusmateriaalit ilman hienosteluja.

Hinnat perustuvat syyskuun 2014 hintatasoon. Hintoihin ei sisälly asennusta.

VETIMET

TROVATELLO
192 mm

TITAN
Harjattu mattakromi
128, 192, 320 mm

(Mitat ovat vetimen kiinnitysreikien väli.)

META 
Alumiini
128, 192, 292, 392, 492, 
692, 892 mm

LUMO 
Harjattu teräs, kromi
64, 160, 288 mm

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

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

LYYRA
Alumiini
32 mm

VISION 
Kirkas polykarbonaatti/kro-
mi, matta polykarbonaatti/
kromi
160 mm

CABIN
Kromi, harjattu teräs.
160, 320 mm

ERBA
Kromi, valkoinen, musta
64, 128, 160, 320 mm

CASA
Harjattu
128, 192, 292, 392, 492, 
592, 692 mm

LUCE 
Harjattu
160 mm

MILO 
Kromi, harjattu teräs
128, 192, 288, 520 mm

BARCA
Kromi/harjattu
160 mm

LAIA 
Kromi, alumiini
224 mm

ZENIT
Antiikki tina, 
antiikki messinki

STRIPE
Alumiini
128 mm

CAVO 
Kromi
96, 128 mm

KANSAS
Vedin, antiikki tina, 96 mm
Nuppi, antiikki tina

ZERO
Antiikki tina, 
antiikki messinki
96 mm

PEGASOS
Harjattu 
128 mm

PLUS MAXIM
Harjattu teräs, rustiikki
96, 128 mm

VISO 
Harjattu teräs
128 mm

OLDISH
Tumma tina
96 mm

NOVA
Musta metalli
96 mm

APOLLO
Alumiini
96, 128 mm

VENUS
Mattakromi
96, 128 mm

BALL
Harjattu nuppi

HELMET
Harjattu nuppi

KRISTA 
Kromi
32 mm

RONI 
Harjattu
64 mm

TACU
Antiikki rauta
128 mm

TICU
Antiikki rauta
16 mm

KAREN 
Kromi
128 mm
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Maahantuoja   IP-Produkter Oy ∙ Muuntotie 3 ∙ PL 60 ∙ 01510 Vantaa
www.ip-produkter.fi     www.damixa.com

Laatua keittiöön
Rowan & willow
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www.savo.fi

liesikuvut       valaisimet       pistorasiat

     
 www.stala.fi     
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SKT-GRANIT OY

TASOA KOTIIN

CS20-8

100 cm Opera kaksiuuniliesi • 6 
poltinta, joista kaksi (4,2 ja 4,0 kW) 
ultra-nopeaa • Sähkösytytys • 
Liekinvarmistin • Iso uuni 8 toimin-
non kierto ilmauuni 63 litraa • Pieni 
uuni vartaalla varustettu 6 toimin-
non uuni 35 litraa

VM Trade OY   
www.smeg.fi    
smeg@smeg-kodinkoneet.com
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KOTIMAISET 
LAATUKEITTIÖT 
KÄDEN ULOTTUVILLA

TAMPEREEN SUURMYYMÄLÄ 
LIELAHDESSA
Esan Levykaluste Oy
Sellukatu 22
33400 Tampere
Puh. 010 326 1600
tampere@esanlevykaluste.fi

NIINISALON TEHDAS 
JA TEHTAANMYYMÄLÄ
Esan Levykaluste Oy
Lampisenkatu 3
38840 Niinisalo
Puh. 010 271 7090
niinisalo@esanlevykaluste.fi

ESAN LEVYKALUSTEEN kotimaiset laatukeittiöt valmis-
tetaan ja viimeistellään omassa,  Niinisalossa sijaitsevassa 
tehtaassa. Huippumoderni tuotanto, 30 vuoden kokemus 
ja henkilökohtainen palvelu ovat yrityksemme laadun tae. 
Tervetuloa tutustumaan mallistoihimme Niinisalon tehtaan- 
myymälään tai suurmyymälään Tampereen Lielahdessa.

Täydellisesti varustetut kalusteryhmät koneineen, altai-
neen ja hanoineen tarjoavat runsaasti tietoa ja ideoita 
oman kodin suunnitelmiin. Kahdessa myymälässämme 
pääsee tutustumaan myös lukuisiin ovi-, taso-, vedin- ja 
värimalleihin sekä vertailemaan materiaaleja ja tavarantoi-
mittajiemme uusimpia ratkaisuja. 

Katso tarkemmat sijainnit ja ajo-ohjeet 
www.esanlevykaluste.fi
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Asiakaspalvelua suurella sydämellä ja jämptillä ammattitaidolla tarjoavat Tampe-
reen suurmyymälässä (vas.) Jussi Vasala, Tarja Kuuva ja Helena Talja. Jaakko Husari 
hoitaa asiakasprojekteja Niinisalon tehtaanmyymälässä.

Niinisalon tehtaanmyymälä 

Kuva: Petri Kivinen/PiX




