Teemme sinulle keittiön.
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Tyytyväinen asiakas
tekee työstä tekemisen arvoista.

Verstaan
tarina.
Nordic Kaluste on
Saarelan veljesten
puutyöverstaan jalanjäljille perustettu yritys.
Veljekset Saarela on valmistanut
keittiöitä ja kodin kiintokalusteita
Alajärven Hoiskossa vuodesta
1979 alkaen.
Vuosien varrella yritys on kasvanut
ja kehittynyt ja sen toimitilat ovat laajentuneet. Puutyöverstas Veljekset
Saarela on valmistanut toistatuhatta
keittiötä, satoja portaita sekä monenlaisia erikois- ja kiintokalusteita.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä vuonna 2007 toimintansa aloitti
Nordic Kaluste Oy. Nordic Kaluste
valmistaa laadukkaita kotimaisia
keittiöitä asiakkaidensa toiveiden
mukaan. Panostamme erityisesti
laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.
Vuonna 2008 aloitimme laajan
tuotannollisen uudistumisprosessin.
Nykyään voimmekin täyttää vaativimmankin asiakkaan odotukset.
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Täällä tehdään maailman
paras mustikkapiirakka!

”

Keittiöelämää.
Keittiö on paikka,
jossa vietät ison osan
elämästäsi. Turhaan ei
siis sanota, että keittiö
on kodin sydän. Monet elämän
hyvät muistot liittyvät juuri keittiöön.
Muistatko esimerkiksi lapsuudestasi
uunituoreen pullan tuoksun, kun äiti
oli juuri leiponut? Tai viikonloppuisin keittiössäsi leijuvan herkullisen
ruoan tuoksun?

Nykypäivänä keittiöihin panostetaan
yhä enemmän ja enemmän. Ja
miksipä ei panostettaisi, viettäväthän ihmiset keittiöissään paljon
aikaa. Laadukas ja toimiva keittiö on
pitkäikäinen – ja tuo ruoanlaittoon
iloa!
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Hyvin suunniteltu keittiö
on toimiva keittiö.

Keittiön
suunnittelu.
Hyvä suunnittelu takaa
keittiön toimivuuden ja
viihtyisyyden. Se myös
säästää energiaa,
aikaa ja terveyttäsikin. Jotta viihtyisit
hyvin uudessa keittiössäsi, tulee
sinun ottaa huomioon myös keittiön
ergonomia. Missä mikäkin sijaitsee
ja missä järjestyksessä? Mikä sinun
keittiössäsi on tärkeää?

Erilaisilla kalusteratkaisuilla voit
merkittävästi vaikuttaa ruoanlaiton
sujuvuuteen. Esimerkiksi vetolaatikostoilla vältyt turhilta kurkotteluilta
ja näet yhdellä silmäyksellä koko
kaapiston sisällön. Keittiössä on
helpompi työskennellä, kun kaikki
tavarat ovat omilla paikoillaan ja
helposti saatavilla.

Keittiötä suunniteltaessa kannattaa huomioida eri toimintapisteiden
oikea sijoittelu. Keittiössä on helpompi työskennellä, kun kaikilla
tavaroila on oma paikkansa ja ne ovat helposti saatavilla.
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Moderni keittiö on
avara ja valoisa.

Moderni.
Nordic Kalusteen modernit
keittiöt elävät tässä hetkessä.
Ne ovat avaria, valoisia ja
edustavia. Moderneille keittiöille tunnusomaista ovat selkeälinjaisuus ja
korkeakiiltoiset pinnat. Yksityiskohtia moderneissa keittiöissä on vain vähän. Ovetkin
ovat usein vetimettömiä.
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Klassinen.
Nordic Kalusteen klassinen
keittiö on kodin sydän. Siellä
perhe kohtaa niin arjessa kuin
juhlassakin. Keittiö on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä. Klassisen
keittiön tyyliin sopivat lämminhenkiset ja
kodikkaat värisävyt sekä puupinnat.
Klassisen keittiön oviksi sopivat hyvin
myös lasi- ja peiliovet.
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Retro.
Nordic Kaluste valmistaa
keittiöt täysin asiakkaiden toiveiden mukaan.
Niinpä tarjolla on valinnanvaraa viileimmistä, moderneista
keittiötrendeistä menneen ajan lämpöön ja väreihin. Tällaista menneiden
vuosikymmenten kodikkuutta ilmentää esimerkiksi Retro. Ideoi toiveidesi
keittiö. Me toteutamme sen.
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Luksus.
Nordic Kalusteen
Luksus-keittiöt ovat
linjakkaita, pelkistettyjä ja edustavia. Niiden
jokainen yksityiskohta on viimeistelty ja keittiökoneet on integroitu
sulavaksi osaksi kokonaisuutta.
Luksuskeittiöissä käytetään vain
parhaita materiaaleja. Esimerkiksi
työtasoiksi Luksukseen sopivat
kivi- ja täyspuutasot.
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Ryhdikäs
runko.
Pitkäikäisen keittiökalusteen
salaisuus on ammattitaidolla
valmistettu runko. Me Nordic
Kalusteessa teemme kaikki
kalusterungot itse ja räätälöimme ne asiakkaiden toiveiden mukaan.
Meiltä saat keittiökaappien ohella myös
kodin säilytys- ja kylpyhuonekalusteet,
liukuovet sekä niihin tarvittavat helat sekä
keittiökoneet. Ota yhteyttä – suunnitellaan
unelmiesi kokonaisuus yhdessä!

Muistilista.
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KEITTIÖ

KODINKONEET

Kattokorkeus

Uunityyppi (komeroon/tason alle)

Ikkuna (korkeus alareunaan)

Liesitaso (keraaminen/induktio/kaasu)

Ovet ja ikkunat (karmien ulkomitat)

Astianpesukone (näkyvä/integroitu)

Vesipisteen sijainti

Jääkaappi (vapaasti seisova/kalusteisiin/integroitu)

Sähköasennusten sijainti

Jääkaappi/pakastin (vapaasti seisova/kalusteisiin/integroitu)

Viemärin sijainti

Liesikupu (ulosvedettävä/seinälle/vapaasti huoneeseen)

Liesituulettimen hormin sijainti

KYLPYHUONE

Pattereiden sijainti

Kattokorkeus

Työskentelykorkeus (tason yläpinnan korkeus)

Ovet ja ikkunat (karmien ulkomitat)

Ovimalli

Vesipisteen sijainti

Vetimet

Viemärin sijainti

Tason tyyppi

Pattereiden sijainti

Tason paksuus

WC-istuimen sijainti

Tason etureuna

Ovimalli

Allas

Vetimet

Hana (yksi- vai kaksiotehana, suihkupää)

Tason tyyppi

Alakaapin syvyys

Alakaapin syvyys – Slimline 32 cm

Valaistus

Alakaappi, täyssyvä: 51,2 cm

Valolista

Allas

Sokkelin väri

Hana (yksi- vai kaksiotehana, bide’)

Laatikkotyyppi (hidastus/peltilaatikko)

Peili

Saranatyyppi (hidastus/perinteinen)

Valaistus

Ovimallit.
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Maaliovet

AARIA
Kaakao Lakattu

cresendo
Kaakao

duuri
Valkoinen

harmonia
Sininen

lyyra
Kerma

fagotti
Jäänsininen

tuuba
Valkoinen
maalattu

tenori b
Vihreä

Lyyra ura
Vanilja

Kalvo-ovet

Piano
Täysmatta
Musta

Rumba
2-väri
Valkomusta

Soolo
Aukko-maalattu

sopraano
Täysristikko

trumpetti
2-väri
Valkokeltainen

Ovivalikoimassamme on satoja erilaisia ja erityylisiä vaihtoehtoja.
Ovien värit voit valita vapaasti Tikkurilan värikartastosta.
Toimiva ja tyylikäs kokonaisuus kruunataan tyyliin sopivilla vetimillä.
Niitäkin meillä on kattava valikoima. Anna siis mielikuvituksesi lentää!
Kysy liikkeestä eri materiaaleista ja värivaihtoehdoista.
AARIA
Musta Deco

tuuba
Leppä-kalvo

Basso
Jasmin-kalvo

tenori B
Harmaa

fagotti
Valkotammi

harmonia
Valkoinen,
Puusyy-kalvo

lyyra
Valkotammi

cresendo s
Leppä

piano
Valkoinen
Kiiltävä

duuri
Ristikko

Kvartettiovet

akaasia

antrasiitti

mokka puusyy

musta puusyy

Valkoinen
Kuulto
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Jälleenmyyjä

Nordic Kaluste
Lehtotie 15
62940 Hoisko (Alajärvi)
www.nordickaluste.fi

