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Muut tiedot artikkelissa s. 26-31

3

TUOKIO

TUOKIO

Kuva: Veera Korhonen

AINA ON HYVÄ AIKA
PANOSTAA KOTIIN

O

massa kodissa viihtyminen on tärkeää.
Siksi laatuun panostaminen kannattaa
ja se on myös investointi omaan hyvinvointiin. Kotona on mukavampi olla, kun
siitä nauttii joka silmäyksellä.

LAPETEK-HANAT
Lapetek tarjoaa kauniita ja käytännöllisiä
keittiö- ja kodinhoitohuonehanoja
erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.
■ Vakiona astianpesukoneliitäntä
■ Suomalainen tyyppihyväksyntä

Suomalaistenkin arkeen vaikuttaneen koronapandemian ja etätöiden yleistymisen myötä monet halusivat
satsata kotiin ja asumisviihtyvyyteen. Esan Levykalusteellakin remontti-innostus näkyi vilkkaana kaupantekona – asiakaspalvelu hoituu myös etänä, turvavälein
ja maski hymyn suojana.

www.lapetek.fi I Seuraa meitä:

Olemme viime aikoina huomanneet, että perheyrittäjyyden merkitys, kotimaisen työn arvostus ja niiden tukeminen ovat voimistuneet entisestään. Nämä kaikki
ovat juuri niitä arvoja, joihin me Esan Levykalusteella
olemme strategiamme perustaneet jo vuosia. On erittäin hienoa, että näistä asioista viestiminen ja sen
eteen tekemämme työ tuo nyt tulosta.
Olemme kasvaneet taas pienen askeleen eteenpäin,
opiksi ottaen ja uuteen panostaen. Työtä riittää, kun
luotsaa kasvuyritystä – aina tulee uusia asioita, jotka
vaativat lisää panostuksia tai toimintamallien kehittämistä. Onneksi ympärillä on joukko ammattilaisia, joille vastuuta voi jakaa isolla kädellä. Uskoni tulevaan on
kova ja näköpiirissä siintääkin mielenkiintoisia hankkeita, joita kysynnän siivittämänä on suunnitteilla.
Kenties uusi toimipiste tai avauksia kokonaan uuden
tuoteperheen parissa – pysy kuulolla.
Tervetuloa kaupoille! Panostetaan yhdessä laatuun ja
kotimaisiin työpaikkoihin.

Kotona on mukava olla,
kun siitä nauttii
joka silmäyksellä.

Jaakko Husari
Toimitusjohtaja
Nimetön 2 1

18.12.2020 8.35.55
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Kuvat: Outi Aalto

Edustuskelpoinen,
mutta ennen kaikkea

kodikas
Joustavuus, laatu ja palvelun
monipuolisuus ratkaisivat,
kun Kortesniemen yrittäjäpariskunta teki kalustekaupat
Esan Levykalusteen kanssa.

M

arkku ja Paula Kortesniemi ovat itsekin puualan
yrittäjiä, joten he osaavat
arvostaa kotimaista puusepäntyötä. Isojoelle rakennetussa, itse suunnitellussa ja valmistetussa puuelementtitalossa on saman
katon alla sekä yrityksen edustus- että
toimistotilat. Keväällä 2019 valmistuneessa talossa riittää kauniita ja käytännöllisiä yksityiskohtia. Lupakuvat olivat Kortesniemien omaa käsialaa, mutta
kalusteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa pallo siirtyi Esan Levykalusteen Jaakko Husarille. Ison kokonaisuuden tiimoilta suunnittelutapaamisia
kertyi useampia ja niiden aikana toiveet
konkretisoituivat.

VALLOITTAVAN VAALEA KEITTIÖ

Saarekkeen koristeelliset
pilasterit tehtiin asiakkaan
toiveiden mukaan.

Asuntomessuilla ahkerasti kierrelleet
Kortesniemet olivat ihastuneet vetimettömään Piilo-runkorakenteeseen, joka
valittiin sekä edustus- että toimistotilojen
keittiöön. Edustustilojen keittiöön haluttiin ehdottomasti vaalea värimaailma ja
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Hyvin suunniteltu valaistus ja Super White -kvartsitaso kirkastavat tummaa
kalustekokonaisuutta.

Aito vanerireuna rytmittää
kauniisti mustia
kalusteovia ja runkoa.
Intergroidun astianpesukoneen etulevyssä näkyy
hienosti Ainoa-ovien aito vanerinen reunalista.

TUMMAA KONTRASTIA TAUKOTILAAN

ovimalliksi valikoitui sormenjälkivapaa pelkistetty Ainoa mattavalkoisena. Kortesniemet kiittelevät saarekkeeseen integroitua
Bora Classic –kokonaisuutta, jossa liesituuletin on integroitu
liesitasoon. Sen ansiosta toivelistalla ollut iso saareke voitiin
toteuttaa ilman perinteistä liesituuletinta.
Vaaleat värisävyt jatkuvat myös kodinhoitohuoneessa ja rakennuksen kolmessa wc-tilassa, joiden ovimallina on lumivalkoinen,
vedinurallinen Ryhti. Kodinhoitohuone toimii myös saunan pukutilana, joten sinne saatiin kodikkuutta massiivitammisille tasoilla
ja tammensävyisillä yläkaapeilla.

Näyttävä ja taustavalaistu puusepänpeili on Esan
Levykalusteen omaa mallistoa. Wc-tilojen mittatilaustyönä valmistettuihin Otsoson-tasoaltaisiin
integroitiin kätevä saippuapumppu.
Tilava kodinhoitohuone toimii myös saunan
pukuhuoneena. Penkkitason alla on laatikostot
esimerkiksi pyyhkeiden tai muiden saunatarvikkeiden säilyttämiseen.
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Yrityksen toimistotilojen puolella sijaitsevaan taukotilaan tehtiin
pieni mutta hyvin varusteltu keittiö. I-mallisen kaapiston päävärinä on musta, joka on oiva kontrasti vaaleille seinä- ja lattiapinnoille. Vetimetön kokonaisuus toteutettiin Piilo-rungon avulla
ja ovimallina on musta mattapintainen Ainoa aitovanerisella
reunalla. Kodinkoneet integroitiin kalusteisiin, jolloin avotilassa
olevan keittiön ilme on selkeämpi. Kompaktista keittiöstä löytyy kaikki tarvittava – henkilökunnan kahvipausseja ilahduttaa
myös AEG:n kahvikone, jolla voi surauttaa vaikka erikoiskahvit.
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Tyylikäs ja tunnelmallinen baari suunniteltiin asiakkaan toiveiden pohjalta
ja toteutettiin kokonaisuudessaan mittatilaustyönä Esan Levykalusteella.

Seinien puurimoitus parantaa myös paljon lasipintaa sisältävän tilan akustiikkaa. Suunnittelu ja toteutus sai kiitosta myös äänentoistolaitteita asentaneilta
hifi-ammattilaisilta.

Massiivipuutasoon tehtiin näyttävä jiiriliitos ja taso käsiteltiin samalla sävyllä
kuin yksittäin kiinnitetyt massiivitammirimat.

Sekä edustus- että toimistotiloihin mietittiin myös kodinkoneet
yhdessä Jaakko Husarin kanssa. Kaikkien kodinkoneiden sisällyttäminen Esan Levykalusteen kokonaistoimitukseen oli Kortesniemien mukaan helpotus ja säästi heiltä aikaa.

upeisiin tammirimoituksiin, jotka toteutettiin tummasävyisiin ja
tunnelmallisiin edustustiloihin. Jaakko Husarin suunnittelemat
rimoitukset kiertävät baarinurkkauksen seinällä ja baaritiskissä.
Rimoitukset sekä tilaan valmistetut muut massiivipuu- ja viiluosat petsattiin Kortesniemien toiveiden mukaan sekoitetulla
sävyllä. Kokonaispalvelun viimeisteli kalusteiden asennus, jonka
ansiosta myös takuuaika on pidempi. Kortesniemet kiittelevät
lopputulosta ja etenkin sitä, että kaikki ison kalustetoimituksen
erikoisratkaisutkin onnistuivat samassa paikassa ja juuri sellaisina
kuin he toivoivat. Puusepäntyötä parhaimmillaan siis.

RIMA KORKEALLA
Esan Levykalusteen puusepät pääsivät näyttämään osaamistaan toden teolla, sillä taloon toteutettiin peruskalusteiden lisäksi
näyttäviä erikoisratkaisuja, kuten edustuskäyttöön soveltuvat
oleskelu- ja baaritilat. Erityisen tyytyväisiä Kortesniemet ovat
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TARTU VETIMEEN!
1.

1.

Tammesta valmistettu Tee-nuppi maastoutuu
kauniisti samanvärisen tammiviiluoven pintaan –
tai on hurmaava yksityiskohta maalatussa ovessa.
Väreinä musta ja luonnonväri (ø 50 mm).

2.
3.

Leon taipuu
myös lenkille

Tämä katseenvangitsija on aitoa nahkaa. Leonvedin on saatavilla ruskeana, vaaleana ja mustana,
ja se voidaan kiinnittää myös yhdellä ruuvilla
lenkin muotoon. Vetimen pituus suorana 152 mm.
Komea tammivedin Duffy kaartuu kauniisti ja
antaa persoonallisen säväyksen paitsi tammisiin
myös maalatuihin oviin. Vetimen väreinä luonnonväri ja musta, pituus 240 mm.

KODINKONEIDEN AATELIA

K

orkea laatu, innovatiivisuus ja
tuotteiden viimeistelty ulkonäkö ovat yhdistäviä tekijöitä
Esan Levykalusteen ja vuonna
1899 perustetun Mielen välillä.
Molemmat ovat perheyrityksiä, jotka
tekevät tinkimätöntä työtä, jotta arkiset
askareet niin keittiössä kuin kodinhoitohuoneessakin sujuvat helposti nyt ja
tulevaisuudessa. Meillä Esan Levykalusteen myymälöissä on esillä useita Mielen
kodinkoneita. Laadukkaita keittiökoneita on ilo esitellä ja osaa asiakkaat voivat
myös konkreettisesti kokeilla.

Helppoa kuin ruoanlaitto
Miele valmistaa kodinkoneita myös
ammattikäyttöön ja se näkyy paitsi tuotteiden käyttäjäystävällisyydessä myös
innovatiivisuudessa. Käyttöjärjestelmistä pyritään tekemään sellaisia, että toiminnot koetaan loogisiksi ja helppokäyttöisiksi. Kun kodinkoneiden käyttö ei ole
monimutkaista, vaan sujuu intuitiivisesti
ja kätevästi, lieden äärellä voi keskittyä

3.

2.

Katso koko vedinmallisto:
esanlevykaluste.fi
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varsinaiseen ruoanlaittoon. Yksi esimerkki innovatiivisuudesta on alueeton
induktiotaso, jossa keittoastioita voi siirrellä vapaasti. Älykkään uunin katossa
oleva kamera lähettää kuvaa älypuhelimeesi, jolla voit seurata pullien paistumista tai säätää uunin toimintoja.

parasta, viimeistellyn ulkonäön lisäksi eri
laitteet ovat keskenään yhteensopivia,
joten tyylikkään kalustekokonaisuuden
suunnittelu on helppoa.

Kestävä käyttäjälle ja luonnolle
Mielen Yhä paremmin -sloganin mukaisesti työt tehdään superlaadukkaasti
ja koneet onkin tehty kestämään kotitalouskäytössä jopa 20 vuotta. Valmistuksessa Miele huomioi niin kestävän
kehityksen periaatteet kuin ympäristön.
Tuotteet ovat sekä tuotannon että kestävyytensä ansiosta vastuullinen ja ympäristöystävällinen valinta. Innovatiivisilla ominaisuuksilla voidaan vähentää
ympäristövaikutuksia. Itseannostelevan
Miele-astianpesukoneen pesuainekiekko
sisältää kaikki tarvittavat aineet ja kone
annostelee juuri oikean määrän, ei tippaakaan liikaa. Vähemmän pesuaineita,
vähemmän kuormitusta luonnolle. Mikä

Tutustu Mielen uuteen mallistoon: miele.fi/gen7000
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Miia Redondo on keittiösuunnittelija ja
Miele-asiantuntija Esan Levykalusteen
Tampereen-myymälässä.
Varaa suunnitteluaika ja tule tutustumaan!

Kuvat: Outi Aalto
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KAIKKI ALKAA
KEITTIÖMYYMÄLÄSTÄ

Tampereen myymälässä on esillä kattavasti
eri materiaaleja ja ideoita säilytysratkaisujen
suunnitteluun.

Uusinta uutta, yllättäviä erikoisratkaisuja, päätähuimaava tuotevalikoima ja työstään innostuneita
keittiösuunnittelijoita. Tätä kaikkea löytyy Mari Kailannon luotsaamasta Tampereen myymälästä.

Valtakunnallisten ketjujen keskellä Esan
Levykalusteen nimi on monelle tuntematon. Tyytyväisten asiakkaiden ansiosta
tieto erikoisetkin toiveet toteuttavasta
valmistajasta kiirii kauas, ja uudet asiakkaat löytävät tiensä myymälään.
– Monet sisään tullessaan yllättyvät siitä, kuinka upea myymälä meillä on, kertoo Mari Kailanto ensireaktioista. Oman
tehtaan ansiosta pystymme tarjoamaan
myös mittatilaustuotteita ja erikoisratkaisuja, joihin isot ketjut eivät taivu.

321 m2 INSPIRAATIOTA
Myymälässä on esillä upea valikoima erityylisiä keittiöitä, wc-kalusteita, kodinhoitotilojen ja vaatesäilytyksen malliryhmiä sekä tietysti kaikki saatavilla olevat
mallit niin ovista, tasoista, mekanismeista kuin vetimistä. Myymälässä voi tutustua myös suosittujen aamiaiskaappien
eri vaihtoehtoihin.
– Monia asiakkaita ilahduttaa mahdollisuus testata esillä olevia Miele-kodinkoneita ja Bora-keittotasoja. Toisinaan
kaupanteon ohessa onkin hurautettu
päiväkahvit tai paistettu lettuja, kertoo
pian viisi vuotta Esan Levykalusteella
työskennellyt Mari.

Perinteisten tasomateriaalien lisäksi
myymälästä löytyy erikoisuutena erilaisia kvartsitasoja, keraamisia Dektontasoja sekä tuppeensahattua lankkua.
Näyttelyä päivitetään säännöllisesti,
joten kiinnostavia ideoita löytyy kaikista
tuoteryhmistä.

AIKAA JA AJATUSTA
SUUNNITTELULLE
Varsinainen suunnitteluaika kannattaa
aina varata etukäteen – näin suunnittelija on paikalla vain kyseistä asiakasta varten. Onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi on tärkeää kartoittaa toiveet ja
tarpeet yhdessä asiakkaan kanssa. Myös
budjetti antaa suuntaviivoja eri vaihtoehdoille, ja alustavat mitat on hyvä olla
mukana. Tämän pohjalta keittiömyyjä
pääsee tekemään kalustesuunnitelman.
– Hyvä suunnittelu on Esan Levykalusteen valtti, johon panostamme aikaa
ja osaamista. Kun 3D-kuvat ovat valmiina, käydään suunnitelma, materiaalit
ja toiminnallisuudet asiakkaan kanssa
yksityiskohtaisesti läpi. Pääsääntöisesti
teemme tarkistusmittauskäynnin kohteeseen, jolloin kalusteiden mittavastuu
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on meillä eikä asiakkaalla, kertoo Mari
projektin etenemisestä.
Kun suunnitelmat on hyväksytty, tehdään Niinisalossa sijaitsevaa tehdasta
varten työkuvat kalusteiden valmistusta
varten. Iso osa kalusteista toimitetaan
asennettuna, jolloin niille saa tavallista
pidemmän takuuajan.

Tasomateriaaliksi on useita vaihtoehtoja:
laminaatti, luonnonkivi, massiivipuu, kvartsi
ja keraaminen Dekton. Tasojen vahvuudet
vaihtelevat 12–60 mm materiaalista riippuen.

SUOSIKIT JUURI NYT
Ajaton valkoinen on keittiökalusteiden
ikisuosikki, mutta miltä näyttävät tämän
hetken keittiötuulet Marin silmin?
– Pidemmän aikaa pinnalla ollut musta
sekä maanläheiset, neutraalit sävyt jatkavat suosiotaan. Puupintojen kysyntä
on vilkastunut niin ovissa, tasoissa kuin
vetimissä. Maalisävyjen valikoima on
valtava, joten rohkeitakin kalustevärejä
toteutetaan asiakkaiden toiveiden mukaan.
Yhä enemmän kiinnitetään huomiota
myös kalusteiden ekologisuuteen, käytännöllisyyteen ja pitkäikäisyyteen.
– Kaiken kaikkiaan asiakkaat arvostavat Esan Levykalusteen kotimaisuutta ja
sitä, että olemme perheyritys, jonka tehdas sijaitsee lähellä, summaa Mari.

Persoonallinen Woodiopesuallas on kotimainen
design-uutuus, jota saa eri
muodoissa ja väreissä.
Materiaalina puukomposiitti.

Tampereen-myymälässä asiakkaita palveleva
Mari Kailanto pystyy keittiösuunnittelussa
hyödyntämään myös sisustussuunnittelijan
koulutustaan. Mari kokosi seuraavan aukeaman ideakollaasit, joiden yksityiskohdista
voit etsiä punaista lankaa oman keittiösi
suunnitteluun.
Tampereen ja Niinisalon myymälöissä on esillä kaikki ovimallit,
vetimet ja tasomateriaalit.
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Kuvat: Outi Aalto

1.

Tausta: 085 Musta Saarniviilu, tyylikäs materiaali
oviin ja runkoihin
Luonnonkivitaso: Black Satin, tasaisen musta
timanttiharjattu graniitti
Ovimalli: Priima-laminaattiovi Maya Pronssi:
tumma ruskea, nahkaa jäljittelevä pintastruktuuri
Vedin: Ponte Antiikkikupari 128 mm
Dekton-taso: Laurent, musta pohja vaalean
ruskein kuvioin

2.

Tausta: Osmo Color -vahattu massiivitammitaso,
sävy Huurre
Ovimallit:
- Maalattu MDF-ovi Muru 16, sävy 590 Sammal
- Priima-laminaattiovi Harjattu Tammi, vaalean
tammenvärisessä ovessa syvään uurrettu
puukuvio
Komposiittiallas: Valkoinen Blanco Silgranit.
Saatavilla 10 värivaihtoehtoa ja useita allasmalleja.
Kvartsitaso: Louhi Grey Wave, kiiltäväksi käsitelty vaalean harmaa valkokuvioinen kvartsitaso.
Vedin: V26 Matta Rosteri, 160 mm

MO
OD board
3.
4.
5.
1.
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Tausta: Osmo Color -vahattu massiivitammitaso,
sävy Huurre
Ovimallit:
- Maalattu MDF-ovi Pihta, sävy 589 Villa,
uritettu ylhäältä alas.
- Maalattu MDF-ovi Muru 16, sävy 577 Ruskea
Vedin: Retro Kromi 96 mm
Dekton-taso: Voimakaskuvioinen, valko-ruskea
Dekton Khalo
Komposiitit:
- Blanco Silgranit Champagne, sopii keittiön tai
wc-tilojen allasmateriaaliksi.
- Kivikomposiitti Hi-Macs, sävy Venus
- Kivikomposiitti Hi-Macs, sävy Sea Oat Quartz
Tapetti: Boråstapeter, harmaa-valkoinen Trapez
2738

Tausta: 085 Musta Saarniviilu
Kvartsitasot:
- Puhtaan valkoinen, kiiltävä Louhi New Pure
White
- Vaalea, kiillotettu marmorikuvioinen Louhi
Super Calacatta
Ovimalli: Aidolla puuviilulla pinnoitettu Aava, 210
Pähkinä, mattalakattuna.
Vedin: Retro Musta 96 mm

Tausta: 085 Musta Saarniviilu. Saatavilla vaakaja pystyviilutettuna.
Dekton-tasot: Dekton on keraaminen teollisesti
valmistettu kivitasomateriaali, joka on kestävyysominaisuuksiltaan huippuluokkaa.
- Syvän musta, eläväpintainen Dekton Sirius.
- Vaalea marmorikuvioitu Dekton Rem.
Ovimalli: Priima-laminaattiovi, Sherwoodin
Ikitammi, pinnassa syvään uurrettu puukuvio.
Vetimet: V26 Musta 160 mm ja musta puunuppivedin Tee, aitoa tammea.
Laminaattitaso: musta-ruskea marmorikuvioinen 6133AR Musta Marmori

2.

3.

4.

5.

2.

Dekton-tasot

Kvartsitasot

Keraaminen kivitaso, joka
on teollisesti valmistettujen kivitasojen mersu niin
ominaisuuksiltaan kuin
käytettävyydeltäänkin.
Dekton kestää kuumuutta,
hankausta ja värjääntymistä
parhaiten eri kivimateriaaleista. Dektonista voidaan
valmistaa eri paksuisia
tasoja ja isojakin saumattomia pintoja kuten saarekkeita.

Teollisesti valmistettu kivitaso sisältää 90 % luonnonkvartsia ja lisäksi väri- ja
sidosaineita. Erittäin tiivis
ja helposti hoidettava pinta,
mutta ei kestä lämpöä yhtä
hyvin kuin luonnonkivitaso.
Kvartsitasojen värivalikoima
on monipuolisempi kuin
luonnonkivissä. Kvartsitasomme toimittaa Louhi
Stones.

Silgranit – allasmateriaalien aatelia
Ylivertaiset käyttöominaisuudet, hygieenisyys,
kuumuuden kestävyys
ja 10 trendien mukaan
elävää värivaihtoehtoa.
Blanco Silgranit komposiittialtaista löytyy sopiva
vaihtoehto niin pieniin
kaupunkikeittiöihin kuin
suuriin avokeittiöihin.

Moneen sopiva HI-MACS®
Uusi HI-MACS®-kivikomposiitti mahdollistaa
persoonalliset, laadukkaat
ja kestävät tasot, altaat ja
allastasot kotiin ja julkisiin
tiloihin. Muovattavassa
materiaalissa on runsas
väri- ja kuosivalikoima ja se
soveltuu myös pystysuoriin
pintoihin.

Ideakollaasit suunnitteli Mari Kailanto. Varaa oma suunnitteluaikasi kotisivuiltamme!
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TEE TILAA KOTIIN

Pyykkikorit voidaan toteuttaa paitsi kaapistoon, myös
suoraan ovilevyyn kiinnitettynä. Kätevä vaihtoehto varsinkin silloin, kun pyykkikorit
halutaan sijoittaa komeron
sijaan tason alle.

Eteisen vaatesäilytystilaan jätettiin reilusti tilaa
liukuovien ja kaapiston
väliin. Peiliovilla tilaan
saa valoa ja avaruuden
tuntua.

Esan Levykalusteen oma säilytysjärjestelmä on näyttävä, kotimainen,
kohtuuhintainen ja helppo asentaa.
Oman tuotekehityksen ja mittatilaustoteutuksen ansiosta säilytyskokonaisuus on täysin räätälöitävissä mm. vaatehuoneisiin tai
pukeutumishuoneeseen. Hyllyjä,
vinoja kenkähyllyjä, laatikoita,
koreja, tankoja sekä housutelineitä
voi yhdistellä yksilöllisesti ja kalusteeseen voidaan myös integroida
led-valaistus.
Liukuovella suljettava vaatehuone
eteisen yhteydessä on kätevä
piilopaikka oman perheen kengille,
ulkovaatteille ja vaikka harrastusvälineille. Arkisen sekamelskan
saa tarvittaessa piiloon käden
käänteessä.

S
Tyylikkään ja valoisan pukeutumishuoneen
kalusteet toteutettiin korkealuokkaisella italialaisella Priima Maya Pronssi -kalustelevyllä.
Laatikoston päällä oleva taso on kirkasta lasia. Suunnittelu Tilasisustaja Sirpa Leinonen.
Lisää Sirpan suunnittelemia säilytysratkaisuja
sivuilla 22-23.

18

äilytystilojen puute tai epäkäytännöllisyys ovat monen
kodin jokapäiväinen harmin
aihe. Hyvällä suunnittelulla ja
oikein valituilla kalustella pienistäkin tiloista saadaan maksimaalinen
hyöty. Kauneutta ja käytännöllisyyttä
kodin säilytysratkaisuihin saa materiaalivalinnoilla ja pienillä yksityiskohdilla,
jotka ilahduttavat arjessa. Tässä muutamia esimerkkejä asiakkaillemme toteutetuista kalustekokonaisuuksista – lisää
ideoita myymälöissämme, Instagramissa
ja kotisivujen Muut tilat -galleriassa.
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TÄYDELLINEN
KEITTIÖ ON
TOIMINNALLINEN
JA YKSILÖLLINEN

Tilaa jakava seinäke keittiön ja olohuoneen välillä säilyttää tilan avoimena,
mutta rajaa näkyvyyttä juuri sopivasti.
Seinäkkeen materiaalina on käytetty
samaa laminaattilevyä kuin keittiön
Ainoa Mattamusta -ovissa.

K

eittotasoon integroidut, alaspäin imevät liesituulettimet
ovat yhä halutumpia sekä
sisustuksellisista että toiminnallisista syistä. Niiden tarjoama avoin näkymä ja raikas sisäilma
houkuttelevat monia. Parhaissa laitteissa on lisäksi monia käyttöä helpottavia
innovaatioita. BORA on näiden tasotuulettimien pioneeri ja erottuu laajalla mallistollaan.

Upea olohuoneen kirjahylly on valmistettu puusepäntyönä ja siinä on
mittojen mukaan tehdyt
tammirimoitetut liukuovet. Sivuille avautuvien
ovien takana on tila televisiolle. Tasomateriaalina
Silestonen White Storm
-kvartsi.
Trendikäs rimaseinä
valmistettiin mittatilaustyönä rajaamaan
eteistila olohuoneesta.
Eteisen vaatekaapistossa on vaaleiden
seinien vastapainoksi
mattamustat, sormenjälkivapaat Ainoa-laminaattiovet. Alaovissa on
mustat Cubix-vetimet,
vetimettömät yläovet
aukeavat kätevällä ponnahdusmekanismilla.

Komeassa vitriinikomerossa on integroitu
led-valaistus, joka asennettiin valolistoille
jyrsittyyn pystyuraan kaapin sisäsivuissa.
Tyylikäs ja huomaamaton kokonaisuus,
jossa valo pääsee oikeuksiinsa.

BORA-malliston uusimmat laitteet BORA
X Pure, Pure, Classic 2.0 All Black ja Professional 2.0 All Black sopivat mainiosti moderniin keittiöön. Niitä yhdistää
minimalistisen pelkistetty muotoilu ja
huippuluokan käytettävyys. Hiljainen
äänitaso, intuitiivinen ohjaus, höyrynpoiston automaattinen ohjaus ja erittäin
helppo puhdistettavuus tekevät niiden
käyttämisestä miellyttävää ja vaivatonta.
Ruoanlaittoon on myös tilaa hulppeasti –
laitteiden keittotasoille mahtuu helposti
neljä isoa keittoastiaa samanaikaisesti.
Tehokas tuuletin poistaa lisäksi kaikki
ruoankäryt ja laadukkaat suodattimet
hävittävät myös hajut, joten keittiön
sisäilma todellakin pysyy raikkaana.

Modulaaristen BORA Professional 2.0 ja
Classic 2.0 ratkaisujen avulla voit rakentaa juuri omiin tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden yhdessä tehokkaan imuyksikön
kanssa. Saatavana on laaja valikoima
erilaisia keittotasoja – esimerkiksi rajaton induktio, Teppanyaki teräsgrillitaso ja
kaasu – ja myös useamman keittotason
sisältävät sekä pienet yhden keittoalueen
yhdistelmät ovat mahdollisia.
Uuden BORA X Puren intuitiivisen
sControl-ohjauspaneelin LED-valaistus
on seesteisen sinivalkoinen ja laitteen
ilmanohjain tyylikkään moderni. BORA
Puren ilmanohjain taas on mahdollista
yksilöidä kodin värimaailmaan sopivaksi.
Värivalikoimaan kuuluvat mustan lisäksi
jadenvihreä, greige, sininen, punainen ja
oranssi.

BORA Classic 2.0 All Black

Keittiö on täydellinen silloin, kun se vastaa asukkaiden yksilöllisiä tarpeita sekä
toiminnallisuudeltaan että ulkonäöltään.
Lukuisia designpalkintoja voittaneet
BORA-laitteet tarjoavat suunnittelun
vapauden ja ylivoimaista käytettävyyttä
moderniin keittiöön sopivalla minimalistisella designilla.

Tiedustelut Savo Design & Technic Oy, www.savo.fi
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BORA Pure
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BORA Professional 2.0 All Black
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Harmoniaa ja
hotellifiilistä

Makuuhuoneeseen asiakas
toivoi ylellistä tunnelmaa
ja kansainvälistä tyyliä.

Eteisen kaapiston mattapintaisen Ainoa-ovimallin sävy
on Laava. Vedin musta Cubix.

I

Vaatekaapistossa käytetty kalustelevy muistuttaa
pinnaltaan ruskeaa nahkaa, sävy Maya Pronssi.
Lasiovien takana vaatekaapisto on samaan aikaan
kauniisti näkyvillä ja pölyltä suojassa. Mustan alumiinikehäoven mattamustat vetimet ovat alakaapeissa Cubix
ja yläkaapeissa Tune.

son osan vuodesta ulkomailla asuva pariskunta halusi
uudistaa kotiaan tyyliinsä sopivaksi ja visiokin oli selkeä.
Sisustussuunnittelija Sirpa Leinonen sai avaimet käteen –remonttiprojektissa lähes vapaat kädet asiakkaan toiveiden
toteuttamiseen.
– Asiakkaiden kanssa keskustellessamme toiveissa korostui
ulkomaiset vaikutteet ja hotellimainen, ylellinen tunnelma, kertoo Sirpa lähtökohdista.
Uudehkossa omakotitalossa remontoitiin makuuhuone, eteinen ja olohuone. Sirpan suunnittelemat säilytyskalusteet valmisti luottokumppani Esan Levykaluste, jossa suunnitelmien
viimeistelystä vastasi Mari Kailanto.
– Olen tehnyt Esan Levykalusteen kanssa yhteistyötä jo
vuosia. Useimmissa asiakasprojekteissa käännyn heidän puoleensa, sillä työn jälki on laadukasta – ja arvostan luotettavaa
ja hyvää palvelua.
Harmonisen värimaailman lisäksi kokonaisuuden suunnittelussa kiinnitettiin erityishuomiota myös valaistukseen. Sekä
eteisen että makuuhuoneen kaapistoihin integroitiin himmennettävät kohdevalot. Eteisessä kalusteiden sokkeliin sijoitettiin
lisäksi kaunis epäsuoraa valoa tuova led-nauha.

Hotellitunnelmissa
Makuuhuoneeseen asiakas toivoi hotellimaista fiilistä ja kansainvälistä tyyliä. Erityistoiveena oli lasiovellinen vaatekaapisto, jossa on kohdevalaistus. Näyttävän, koko seinän levyisen
kaapiston runkomateriaalina on korkealuokkainen italialainen
kalustelevy, jonka pintakuosi muistuttaa ruskeaa nahkaa.
– Kaapiston pinta yhdistyy tyylikkäästi keinonahalla verhoiltuun sängynpäätyseinään ja yhdessä ne tuovat tilan tunnelmaan arvokkuutta. Käytännöllisen ja kauniin vaatekaapiston
lasihyllyjen läpi näkee laatikostoihin, joissa on paikat vaatteiden lisäksi myös koruille, kelloille ja muille asusteille. Asiakas oli
lopputulokseen todella tyytyväinen ja suunnittelutyöt jatkuvat
muissa tiloissa.

Näyttävä sisääntulo
Entiset liukuovikaapistot saivat väistyä eteisestä, johon haettiin ylellistä tunnelmaa. Uuden lattiasta kattoon ulottuvan
kaapiston ruskeanharmaiden ovien takaa löytyy nyt reilusti
säilytystilaa. Ainoa-ovissa on helppohoitoinen, sormenjälkivapaa mattapinta. Kaapistorivin keskelle Sirpa suunnitteli istuinsyvennyksen, jonka pukeutumispeilin edustalla oleva muhkea
penkki korostuu kauniisti kohdevaloissa.
– Pienet yksityiskohdat, kuten pitkien vetimien sijoittaminen
hieman tavallista alemmas antoivat loppusilauksen tyylikkäille
kalusteille.
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Vuodesta 2007 Sisustussuunnittelijana
toiminut Sirpa Leinonen sukkuloi työprojektien merkeissä eripuolilla Pirkanmaata ja
pääkaupunkiseutua. Laajan kumppaniverkoston ansiosta asiakas saa Sirpan kautta
remontti- tai rakennusprojektin tarvittaessa
avaimet käteen –palveluna.
Sisustussuunnittelija Sirpa Leinonen
Tampereen Tilasisustaja 040 532 8581
www.tilasisustaja.fi
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DREAMLED

SUOMALAISTA MUOTOILUA
JOKAISEEN KEITTIÖÖN.

PRIIMAA JOKA KANTILTA

Laatu, turvallisuus ja käytettävyys yhdessä paketissa. Tyylikästä designia.
Innovatiivisen monitoimipistorasiamalliston avulla 75 % lyhyempi asennusaika.
Trendikkäät valaistussarjat mukautuvat keittiösi mittoihin ja valaistustarpeisiin.

Priima-oven Oregon Mänty -kuosi voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisena.

P

ersoonallisia pintoja syntyy Esan Levykalusteen uusimmalla ovimallilla, joka on
valmistettu korkealuokkaisesta italialaisesta kalustelevystä. Priima-sarjan ovissa
on erilaisia huomiota herättäviä ja mielenkiintoisia pintakuviointeja, jotka suorastaan houkuttelevat hipaisemaan kädellä. Neljän ovivaihtoehdon
joukosta löytyy kolme erilaista syvään uritettua
puukuviota sekä ruskean eri sävyjä toistava, nahkaa
jäljittelevä pintastruktuuri. Samasta materiaalista
voidaan valmistaa eri kokoisten ovien lisäksi peitelevyjä ja kalusteiden runkoja, jolloin sisustukseen
saadaan kauniita ja yksilöllisiä yksityiskohtia.

kuvasto
Kysy vedin
s- ja
ja sisustu
ykuvasto
välitilalev
itsellesi!

Keittiön päätylevyjen ja Raami-rungon materiaali on Priima Sherwoodin Ikitammi.

V E TIM E T

S IS U ST U S LE V Y T

Paljon uutuuksia

Laaja valikoima
w w w.h e la tu k k u .c o m

Priima Sherwoodin Ikitammi

Priima Oregon Mänty

Priima Maya Pronssi

24

Priima Harjattu Tammi
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M ITTATI L AUS P E I L I T
Peilit omilla mitoilla
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Kuvat: Jenni Hynnä

Luonnonkaunista

sisällä ja ulkona
Jenni Hynnä puolisonsa kanssa
haaveili pitkään omasta talosta
maaseudulla, kaukana kaupungin
vilskeestä. Nyt kauniisti sisustettu
hirsitalo seesteisessä maalaismaisemassa on totta.

K

un tontin etsintä ottaa aikansa, ehtii
omaa unelmien kotia pohtia ja suunnitella huolella. Jennillä oli alusta asti
vahva visio siitä, millainen uusi koti
tulisi olemaan. Modernin hirsitalon
rakennusprojekti Pirkanmaalla alkoi elokuussa
2018. Seuraavana vuonna pariskunta kahden
koiransa kanssa muutti Jennin suunnittelemaan
kotiin, jonka rakennustyöt pariskunta teki pitkälti omin voimin.

SUUNNITELMAT PIIRTYVÄT TODEKSI
Yleisilmeeltään vaaleaan kotiin antavat kontrastia muutamat tummat yksityiskohdat, kuten
tehosteseinät, ovet ja ikkunankarmit. Jenni piirsi
itse alustavat suunnitelmat myös keittiön ja
muiden tilojen kalusteista. Esan Levykalusteen
Tampereen-myymälä oli tuttu Jennin vanhempien keittiöprojektin tiimoilta, joten Esan Levykaluste valikoitui myös oman kodin kalusteiden
toteuttajaksi. Kotimainen laatutyö ja Esan Levykalusteen kokonaispaketti vakuuttivat niin
hyvin, ettei kalusteiden toteutusta edes kyselty
muualta. Moderniin hirsitaloon tehtiin laadukkaat mittatilauskalusteet keittiön lisäksi myös
kodinhoitohuoneeseen sekä kahteen wc-tilaan. Koska toiveet olivat selkeitä, sai Esan
Levykalusteen suunnittelija hyvät eväät omalle
työlleen.

Hirsitalossa suositaan
luonnonmateriaaleja
26
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Sisälaatikkokomero on todellinen säilytysihme. Erikorkuisiin laatikoihin saa
sijoitettua niin isot kuin pienet tavarat, ja ulosvedettävän laatikon ansiosta
kaikki on helposti kädenulottuvilla. Laatikoiden korkeudet voi valita vapaasti.

Keittiö on helppo pitää siistinä,
kun kaikelle on oma paikka.

Keittiösuunnittelijan ehdotuksesta toivelistalla ollut aamiaiskaappi löysi
paikkansa keittiön kulmasta. Nyt taitto-ovien taakse kätkeytyvät myös
pienet kodinkoneet.

Utuisen kauniissa Ainoaovissa on messinkiset
Häfele-nuppivetimet ja
integroitujen kylmälaitteiden
ovissa V26-lankavedin.

JOTAIN MUUTA KUIN VALKOISTA
Järjestelyä rakastava Jenni halusi uuteen kotiin reilusti säilytystilaa. Keittiölle oli muutama erityistoive: riittävästi tilaa kokkailuun, aamiaiskaappi, integroidut kodinkoneet ja viinikaappi.
Talon kaunis avokeittiö rajautuu massiivisten hirsiseinien ja
katon kapean koivurimapaneloinnin väliin. Keittiön kalusteisiin
haluttiin ajattoman vaalea värisävy, mutta ei valkoista. Saarekkeelliseen keittiöön valikoitui lopulta Esan Levykalusteen suunnittelijan ehdottama mattapintainen Ainoa-ovimalli Cashmere-sävyssä. Kestävästä laminaatista valmistettu Ainoa-ovi on
sormenjälkivapaa ja valintaan Jenni on edelleen todella tyytyväinen. Hän kertoo, ettei oviin ei ole jäänyt minkäänlaisia jälkiä.
Myös vaalea, hieman marmoripintaa muistuttava kvartsitaso on
täyttänyt odotukset ja Jenni kiittelee edelleen uudenveroista
tasoa huoltovapaaksi.
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Tyylikkäissä Box-tammilokerikoissa ruokailuvälineet pysyvät järjestyksessä.

Keittiössä on 20 mm vahvuiset Louhistones Carrara Quartz kvartsitasot.

Näkymä pysyy avoimena, kun keittiön kvartsitasoon on integroitu tehokkaan liesituulettimen
sisältävä Bora Basic -liesitaso.
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Wc-tilojen laatikostoissa
on vetimetön lumivalkoinen
Ryhti-ovi ja jalavansävyiset
20 mm laminaattitasot.
Kodinhoitohuoneeseen valittiin
helppohoitoiset materiaalit:
sormenjälkivapaat Ainoa-ovet
Lippavetimellä ja mattavalkoinen
20 mm laminaattitaso.
Silityslaudalle ei enää
tarvitse etsiä paikkaa,
kun valitsee kalusteisiin
sijoitettavan ja piiloon
liukuvan silityslautamekanismin.

SELKEÄÄ, SIMPPELIÄ JA VIIMEISTELTYÄ

Koko kalusteen kiertävä laminaattitaso tekee lopputuloksesta viimeistellyn ja tyylikkään.
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Kompaktin kodinhoitohuoneen suunnittelussa huomioitiin säilytystilan lisäksi myös arkiset askareet. Kalusteisiin piiloutuva
silityslautamekanismi on kätevä ottaa esille, kun sitä tarvitaan.
Myös keskuspölynimurin pitkälle letkulle varattiin laatikostoon
piilopaikka. Kodinhoitohuoneen kalusteissa on sama mattapintainen Ainoa-ovimalli, kuin keittiössä. Ovien ja laminaattitasojen värisävy on valkoinen, joka on raikas pari luonnonvärisen
hirsiseinän rinnalla.
Valkoinen väri jatkuu myös kahdessa wc-tilassa, joissa molemmissa kalustemainen allaskaapisto asennettiin suoraan
seinään. Tyylikäs ratkaisu on kätevä myös siivouspäivänä, kun
kalusteiden jalkoja ei tarvitse väistellä. Helppohoitoinen laminaattitaso kiertää myös kalusteiden sivuille, mikä tekee ulkonäöstä viimeistellyn. Idean Jenni nappasi asuntomessuilla käydessään ja halusi vastaavan omaan kotiinsa.
Uudessa talossa riittää kauniita yksityiskohtia ja varmasti yksi
parhaita tunteita on, kun näkee toiveidensa muuttuvan todeksi.
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Sisustamista rakastavan Jennin idearikkautta
ja kodin muuntautumiskykyä voit kurkistaa
hurmaavassa blogissa jhdesign.fi tai
Instagramissa @jenni_jhdesign

TUOKIO

VÄLITILALLA
ON VÄLIÄ

KAUPALLINEN
TUOKIO
YHTEISTYÖ

Kuviovalikoima on loputon, jos somistat kalusteiden välitilan tapetilla.
Päälle asennettava, Esan Levykalusteella mittojen mukaan tehty
kirkas lasilevy suojaa tapettia ja helpottaa puhtaanapitoa.

TASOA KOTIIN!

Kontrastia, kontrastia! Tumma välitila antaa ryhtiä vaaleille kalusteille.
Kuvan keittiössä on yhtenäinen taustalevy, joita löytyy monissa väreissä
ja kuoseissa.

Kestävät ja hygieeniset kvartsi- ja Dekton-pinnat soveltuvat paitsi
tasomateriaaliksi, myös välitilaan. Saman materiaalin jatkumo tekee
kokonaisuudesta tyylikkään.

Kivi – luonnollisesti paras valinta

K

ivi on laatutietoisen sekä nykyaikaisen kuluttajan materiaalivalinta kodin eri pinnoille
sisällä ja ulkona. Arjessa ja
juhlassa - kivitasoissa yhdistyvät design, yksilöllisyys, ylellisyys,
hygieenisyys ja ekologisuus.

Erilaisten levyjen ja laminaattien valikoima on huikea, joten kokeile
rohkeasti hieman erottuvampaa pintaa. Kuvan Mexico-välitilalevy
erottuu kauniisti, kun kalusteiden väritys on hillitty.

L

aattaa, levyä, tapettia, Dektonia, laminaattia… Tänä päivänä keittiökaapistojen
välitilaan on tarjolla perinteisen laatoituksen lisäksi lukemattomia muita toteutusvaihtoehtoja. Materiaaleilla ja kuvioilla
voidaan häivyttää tai korostaa tuon pienen, mutta
aina esillä olevan tilan näkyvyyttä. Yläkaappien
puuttuessa voi taustamateriaalia jatkaa vaikka
koko seinän mitalta. Sileät ja kovat pinnat on helpompi puhdistaa – vastaavasti kirjava tausta on
armollisempi elämän jäljille. Tummiakaan pintoja
ei kannata arastella, sillä nykyaikaisten valaistusratkaisujen ansiosta synkkyys on niistä kaukana.
Tässä muutama idea!

Onpa kodin tyyli moderni, klassisen
arvokas, maalaisromanttinen tai rokkaavan rustiikkinen, Louhi Stonesilta löytyy
tasokas vaihtoehto monipuolisesta valikoimasta.

90 vuoden kokemus kivenkovasta laadusta. Yhtiöllä on kolme kivitehdasta
Suomessa. Uudistuva mallisto ja kestävä
kehitys ohjaavat Vientikiven toimintaa
laadun lisäksi.
Louhi Stonesin mallisto, Look Book ja tietoa kivipintojen helppohoitoisuudesta löytyvät osoitteesta www.louhistones.fi

Kodin käytetyimpiä tiloja ovat keittiöt,
wc:t, kylpy- ja takkahuoneet sekä terassit. Kivipintojen hyötyjä ovat näyttävyys,
kulutuksenkestävyys, helppohoitoisuus
ja allergiavapaus. Lisäksi kivi on ympäristöä arvostavan vastuullinen valinta ja
hintalaatusuhteeltaan lyömätön.
Koko, muoto ja ladontatyyli tekevät simppeleistä ja yksivärisistä
laatoistakin kiinnostavia. Kuvan välitilassa käytetty tiililadontaa.
Myös sauman väri muuttaa ilmettä.
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Louhi Stones on osa Vientikivi Groupia, jolla on suomalaisena yhtiönä lähes
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Paljonko
keittiö
maksaa?

Aamiaiskaappi
400–5500 €
Kuvan Pocket Door
-aamiaiskaappi
viilurungolla on noin
1400 €.

Y

ksilöllisen kokonaisuuden
hintaan vaikuttaa paljon
keittiön koko ja tyyli sekä
haluttu laatutaso. Pääosin
hinta muodostuu kaapistoista ja oheistarvikkeista, kuten
valaistuksesta, laatikoiden lisävarusteista sekä erilaisista mekanismeista.
Kodinkoneiden valinnassa on hyvä
huomioida omat tarpeet ja mihin kannattaa panostaa. Allas ja hana eivät
budjettia kauheasti paisuta, mutta
valinnanvaraa riittää niissäkin. Tuotteiden lisäksi budjettiin pitää mahduttaa palvelut, kuten toimitus, pakkaus,
sisäänkanto, asennus ja mahdolliset
remonttikustannukset.

Aito
vanerireuna
+1500 €
Lisäherkkuna ovissa
aito vanerireuna.

Allas ja hana
yht. 400–1250 €

Valaistus
n. 500 €

Piilo-runko
+1500 €

Hintaan vaikuttaa
materiaali, ominaisuudet ja altaan
kiinnitystapa.

Keskimääräinen
keittiön työ- ja kohdevalaistus ledvalaisimilla.

Vetimettömän
Piilo-rungon lisäkustannus perusrunkoon
verrattuna.

Koneet
2500–10 000 €
Merkki, ominaisuudet
ja integrointi vaikuttavat konepaketin
hintaan.

Eri toimittajia vertaillessa on hyvä
huomioida palvelukokonaisuus ja
tuotteiden valmiusaste. Meillä rungot
toimitetaan kasattuina. Esan Levykalusteen asiakaskunnassa korostuu selvästi hyvän suunnittelun, erinomaisen valikoiman, joustavuuden, ja
kotimaisen laatutyön arvostus. Hintakin on taatusti kohdallaan, kun
vertaillaan vastaavaan pakettiin palveluineen. Paljonko juuri Sinun yksilöllinen keittiösi maksaa? Ota selvää
ja varaa maksuton suunnitteluaika
myymäläämme.

Toimitus
n. 300 €

Sisäänkanto
n. 450 €

Asennus
n. 2500 €

Kivitasot
3300–4500 €

Rahti, pakkauskulut ja
vakuutus. Hinta riippuu tavaran määrästä
ja matkasta.

Tuotteet puretaan
lavoilta ja kannetaan
sisälle tuntiveloituksella.

Työn osuudesta
verotuksessa
kotitalousvähennys!

Hintaan vaikuttaa
materiaali ja työstöt.
Kuvan Dekton-tasot
n. 4500 €

TUTUSTU TARKEMMIN!
Oheisen keittiön hinta ilman kuvan Piilo-runkoa, aamiaiskaappia, kodinkoneita ja kivitasoja on noin 9500 euroa.
Ohesta näet, miten eri valinnat vaikuttavat hintaan.
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Kotisivuillamme tarkemmat tiedot kuvan
keittiöstä ja hinnan muodostumisesta:
esanlevykaluste.fi/rahoitus/paljonko-keittio-maksaa
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Säväytä

persoonallisella
värivalinnalla

S

ama ovimalli tai kalustekokonaisuus
muuttuu maalisävyä vaihtamalla täysin
toisen tyyliseksi – modernista retroon
ja hillitystä villiin. Vaikka malliryhmissä ja ovimalleissa on usein esillä
neutraaleja sävyjä, on hyvä muistaa, että erilaisia
sävyvaihtoehtoja on tarjolla 1950. Ellei omaan
tyyliin ja värisilmään sopivaa maalisävyä löydy
vakioväreistä, Esan Levykalusteen keittiömyyjän
kanssa voit etsiä omaan kotiin sopivan värivaihtoehdon. Tyylikkäitä kokonaisuuksia syntyy myös
yhdistämällä maalattuihin oviin puunsävyisiä viiluovia. Leikittele rohkeasti väreillä ja pinnoilla!

Retrotyyli
korostuu
värillä ja
vetimillä!

Kaapistojen rauhallinen vaalean vihreä sävy (S1510-G20Y) toteutettiin asiakkaan toiveiden mukaan. Suoralinjainen tyyli on samaan
aikaan sekä moderni että retro.

Ihana karkkisävy rempseän retrokeittiön ovissa on vaalean siniharmaa (S3010-B).
Kalusteissa on retrotyyliin sopiva Raami-runko.
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Maalattuihin
oviin löytyy
NCS-värikartasta
1950 vaihtoehtoa, joten
oma suosikkisävy
löytyy varmasti.

Murrettu vihreä (S7005-G80Y) on persoonallinen ja maanläheinen värivalinta
kaupunkikeittiöönkin. Tyylin viimeistelee musta V26-lankavedin ja raikkaan
vaaleat tasot. Keittiö toteutettu yhteistyössä Tilakon kanssa.

Luonnonmateriaalit saavat voimaa kontrastiväreistä. Ovien ja taustalevyjen yönsininen
erikoissävy (S8005-R80B) ja aito tammi ovat tyylikäs ja samaan aikaan kodikas
yhdistelmä.
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UUSIMMAT IDEAT
SOMESSA
Esimerkkejä uusimmista toteutuksista ja freesit
vinkit keittiön, kylppärin, säilytyskalusteiden ja
muiden kodin kiintokalusteiden suunnitteluun
saat seuraamalla Esan Levykalusteen somekanavia. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja
Pinterestistä, joiden kuvavirta päivittyy jatkuvasti.
Kotisivujemme Ajankohtaista-osiosta löytyy myös
vinkkilista kiinnostavista sisustus- ja lifestyleblogeista, joissa Esan Levykalusteen toteutuksia on
nähtävillä. Jos postaat kuvia valmistamistamme
kalusteista, olemme iloisia merkinnöistä #esanlevykaluste @esanlevykaluste.

Lagom
-moderni
allasperhe
keittiöön ja
kodinhoitohuoneeseen
Lagom on huippulaadukas
ja monipuolinen allassarja,
josta löytyy vaihtoehto kaiken
kokoisiin allaskaappeihin.

stala.fi

Damixa Silhouet - When Design makes sense

Somekanavien takaa löytyy Esan Levykalusteen
markkinoinnin monitoiminainen Hanna Husari,
jolle sisustus, trendit ja etenkin keittiösektorin
uusimmat tuulet ovat sydämen asia.

@esanlevykaluste
#meillätehdäänhelmiä
Esan Levykaluste Oy
www.esanlevykaluste.fi
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TAMPEREEN MYYMÄLÄ
LIELAHDESSA
Esan Levykaluste Oy
Harjuntausta 1
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

www.esanlevykaluste.fi
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