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Tätä on

Temal-keittiö
Toimiva ja tyylikäs. Temal-keittiö on kaunis katsella,
taatusti toiminnallinen ja helppohoitoinen vuodesta toiseen.
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Meillä on käytössämme parhaat
materiaalit sekä laadukkaimmat osat ja komponentit,
jotta voimme taata Sinulle sopivat keittiöratkaisut.
Mittavalikoima. Keittiön toiminnallisuus taataan laajan
mittavalikoiman ansiosta: vakiokalusteita saa leveyksissä ja
syvyyksissä 5-10 cm välein. Temalin 5 cm -konsepti toteutuu
kalusteiden leveyksissä sekä syvyyksissä 40, 45, 50, 55 ja 60 cm.
Kestävä. Keittiökalusteet valmistetaan kosteuden kestävistä materiaaleista
ja kootaan pääosin käsin. Ne toimitetaan koottuina,
jotta laatu voidaan taata tehtaalta kotiisi – meiltä Sinulle.
Suunnittelupalvelu. Temal&Partners Keittiökeskus tarjoaa henkilökohtaista
palvelua, jossa suunnitellaan Sinun keittiösi, Sinun ehdoillasi.
Onnistunut keittiö, oli se pieni tai suuri, on aina tinkimätöntä muotoilua,
kestäviä materiaaleja ja suunniteltu Sinua varten, suurella sydämellä!
Palvelutakuu. Voit olla keittiösuunnittelijaasi tai asiakaspalveluumme
yhteydessä koko projektin ajan, suunnittelu- ja tilausvaiheesta toimituksiin.
Me valmistamme – ja palvelemme.
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Kansi
Kalusteet: maalattu valkoinen 01
Vetimet: Lungo valkoinen
Taso: Polaris valkoinen
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Sinulle suunniteltu - Sinulle sopiva
Temalin keittiökalusteet valmistetaan samoista materiaaleista kuin
kylpyhuonekalusteet, joten ne eivät käyttöä eikä kosteutta pelästy.
Tukevat rungot valmistetaan jykevästä, 16 mm kalustelevystä, jonka
reunoihin kiinnitetään aina kalustetta suojaava, sekä ulkonäön viimeistelevä nauhoitus jo tehtaalla. Kalusteet kootaan käsin ja laaduntarkkailumme on yhdistelmä työntekijöidemme tietoa ja taitoa sekä
koneellista valvontaa.

Kosteudenkestävä laatu.

Asennuksen helppous.

Runkolevy on 16 mm paksua, joka tekee kalusteesta tukevan. Kosteudenkestävyys tarkoittaa, että levy
kestää normaalia lastulevyä paremmin kosteutta,
mutta ei ole vedenkestävä.

Kalusteemme toimitetaan aina koottuina.
Saat kalusteesi rungon, ovet, etusarjat ja
mekanismit paikallaan. Paikan päällä kiinnitetään mahdolliset vetimet. Valmiiksi kootut
kalusteet parantavat keittiöasennuksen
laatua ja säästävät aikaa.

Pienet syvyydet.

Made in Nakkila.

Tarjoamme ainoana markkinoilla keittiöitä viidessä eri syvyysmitassa: 40, 45, 50, 55 ja 60 cm.
Laajan mittavalikoiman avulla voimme optimoida
tilankäytön ja toiminnallisuuden kaiken kokoisissa
keittiöissä.

Temal-keittiökalusteet valmistetaan omalla
tehtaallamme Nakkilassa, samassa paikassa
kuin kylpyhuone- ja säilytyskalusteet. Ne on
suunniteltu sopimaan suomalaisiin koteihin.
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Palvelutakuu.

Meillä on Avainlippu sekä Suomalaisen Työn Liiton
myöntämä muotoilumerkki Design from Finland.
Se kertoo siitä, että myös tuotekehitys ja muotoilu
on suomalaista.

Me olemme mukanasi keittiöprojektissasi alusta
loppuun asti. Voit olla keittiösuunnittelijaasi tai
asiakaspalveluumme yhteydessä koko projektin
ajan, suunnittelu- ja tilausvaiheesta toimituksiin.
Eikä tuki siihen lopu, kalusteillamme on 10 vuoden
takuu.
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Takuu.

Valmistajan vastuu.

Me takaamme valmistamiemme kalusteiden
laadun valmistus- ja materiaalivirheiden osalta
10 vuotta toimituspäivästä lukien. 10 vuoden
materiaalitakuu kattaa rungot, laatikot, laatikoiden
etusarjat ja kalusteovet. Löydät toimitusehdot
verkkosivuiltamme www.temal.fi/keittiot

Me olemme vahva, suomalainen valmistaja. Me
kannamme vastuumme ylpeydellä ja vastaamme
tuotteiden toimivuudesta vuosienkin jälkeen.

Toimitusvarmuus.

Suosi suomalaista.

Valmistajan riippumattomuus tuo joustavuutta ja
toimitusvarmuutta. Valmistamme kalusteet tilauksesta ja kokoamme ne sinulle valmiiksi tehtaallamme Nakkilassa. Ovimallista riippuen toimitusaikamme on 3-4 viikkoa.

Olemme suomalainen perheyritys, jonka juuret
ulottuvat vuoteen 1920. Toimintamme on eetti
sesti kestävää, rehtiä ja se täyttää kotimaiset
ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.
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Luotettavaa lähituotantoa.
Meillä on valmistajan valikoima ja varastot,
joten saat vastauksen pulmiisi ripeästi ja
luotettavasti.

Ihanan hiljaista.
Ovissa ja laatikoissa soft close
-hidastustoiminto, joka lisää
niiden käyttömukavuutta.

Kosteudenkestävyyttä kylppäristä keittiöön.
Keittiökalusteet valmistetaan samoista
materiaaleista ja komponenteista kuin
kylpyhuonekalusteet, ne on tehty kestämään.

Sinulle sopiva.
Markkinoiden laajin mittavalikoima,
josta löytyy sopivan kokoiset
kalusteet jokaiseen kotiin.

Hyvin mahtuu.
Hyvin kestää ja mahtuu!
Laatikoissa on 40 kg:n ja
isoimmissa jopa 60 kg:n
kantavuus.

Huipputasoa.
Komposiitti, laminaatti,
luonnonkivi vai massiivipuu?
Sinä valitset.

Kierrätä!
Kompaktit ja käytännölliset
jätelajittelumekanismit.

Tasaista liukua.
Laatikot avautuvat ja sulkeutuvat mukavan tasaisesti
ja äänettömästi soft close -mekanismin avulla.

Lisää tilaa!
Temal-keittiöiden 5 cm konsepti
sisältää kalustesyvyydet
40, 45, 50, 55 ja 60 cm.
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Toimitusvarmasti.
Saat keittiökalusteet kotiisi suoraan
tehtaalta, sovittuun aikaan ja paikkaan.

Parhaat kumppanit.
Meillä on parhaat kumppanit tuotteille, joilla
täydennämme mallistoamme tai joita emme itse
valmista. Oraksen hanat, Stalan altaat, Cosentinon
tasot sekä Siemensin kodinkoneet.

Aina valmiina.
Kalusteet toimitetaan
aina rungot koottuina.

Säädä sujuvaksi.
Laatikoissa on 3D-säädettävyys: korkeus-, sivuttais- sekä
kaltevuussäätö.

Priimana perille.
Me pakkaamme kalusteet itse, huolella ja
hellyydellä, juuri sinun keittiötäsi varten.

Taattua laatua takuulla.
Takaamme valmistamiemme kalusteiden
laadun valmistus- ja materiaalivirheiden osalta
kymmenen (10) vuotta toimituspäivästä lukien.
Lisätietoa löydät verkkosivultamme Takuu- ja
toimitusehdoista.

Mistä on Temal-keittiöt tehty?
Temal-keittiöissä käytetään laadukkaimpia materiaaleja,
mekanismeja ja osia sekä parhaita yhteistyökumppaneita.
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Puun tuntua

Kompakti
kierrätyspiste

Kalusteet: musta puu B2 ja vaalea tammi E2
Taso: Dekton Sirius Solid, Cosentino
Vetimet: Lungo, väri musta

Keittiöstä koko kotiin

Jättisuuri saareke

Avokeittiö on kodin keskipiste, joka yhdistää tilat kokonaisuudeksi. Keittiön ja eteisen yhtenäinen väripari
on toisiaan täydentävä yhdistelmä. Vaaleat pinnat
raikastavat tummaa tunnelmaa ja rajaavat kekseliäästi
toimintoja.

Kaksipuolisen saarekkeen ympärillä onnistuu sekä kokkailu että seurustelu. Kuvan saarekkeessa on liesi, uuni
sekä leveät säilytyslaatikot, joista ruoka-aineet ja astiat
ovat helposti saatavilla. Saarekkeen ovet, etusarjat ja
sivut ovat samaa materiaalia ja komeuden viimeistelee
ekstraleveä taso.
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Liesituuletin
tason alla

Himmeän

hienostunut
Velvet-värivalikoimassa on kolme ultramattapintaista väriä:
vaaleanharmaa, greige ja musta. Värit käyvät kaikkiin kaluste
sarjoihimme niin keittiöön, kylpyhuoneeseen kuin kodin
säilytyskalusteisiinkin. Velvet-värit näyttävät sametinpehmeiltä,
mutta ominaisuksiltaan ne ovat iskunkestävät ja sormenjälkiä
hylkivät. Täydellinen valinta ylellisen tyylin ystävälle.
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Arjen ylellisyyttä
Valoisan seurustelukeittiön keskiössä on
kaksipuolinen saareke, joka jakaa ruuanlaiton ja kattamisen omille puolilleen. Ylellisen
ilmeen viimeistelee sama materiaali tasoissa, saarekkeen sivuissa sekä välitilassa.
Yhtenäiset materiaalit täydentävät keittiön
luksustunnelman. Cosentinon Dekton-taso
kestää kuumuutta sekä hankausta eikä se
värjäänny käytössä. Sen upea kiiltopinta korostaa samettisen sävyisiä keittiökalusteita.

Kalusteet: Velvet-greige 2910
Taso: Dekton Arga, Cosentino
Vetimet: Bow, alumiini
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Viimeistele
vetimillä:
kokovalkoinen
keittiö

Valkoinen on

klassikko

Aina muodikas
Valoisa ja avara valkoinen keittiö tarjoaa komeat raamit
sisustuksen yksityiskohdille. Rauhallisen harmaa seinäväri korostaa täysvalkoisia kalusteita ja trendikäs musta
tuo ryhtiä tyyliin.

Aamiaiskaappi ja säilytyslaatikot
Aamiaiskaappi on oiva paikka erikokoisille pienkoneille
paahtimista blendereihin. Kauniiden astioiden ystävä
voi valita sen kaveriksi avohyllyn, jossa lempikupit
ovat kauniisti esillä ja käytettävissä. Kaappi tai hyllyt,
laitteiden päälle on hyvä jättää riittävästi korkeutta, jotta
keittimien höyryt eivät osu kalusteisiin. Järjestystä ja
jaottelua ylläpitää kaksiosainen laatikosto, joka sisältää
erillisen sisälaatikon.

Kalusteet: maalattu valkoinen 01
Taso: Polaris, väri valkoinen
Vetimet: Lungo, väri valkoinen
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Ahtaan
asumisen

asiantuntija

Kalusteet: maalattu valkoinen 01
Taso: Polaris, väri Sahara 2908
Vetimet: Lungo, väri valkoinen

Minipieni keittiö
Ei niin pientä tai haastavaa keittiötä, ettei Temalin laajasta leveys- ja syvyysmitoituksesta löytyisi sopivaa ratkaisua. Valikoiman viiden eri syvyysmitan avulla voidaan
optimoida tilankäyttö ja toiminnallisuus kaiken kokoissa
keittiöissä.
Jokainen sentti saadaan hyötykäyttöön laajan mittavalikoiman avulla. Kapean (15 cm) kaapin kaveriksi saa

vaikka saman levyisen ulosvedettävän maustekärryn
tason alle. Vähemmän syvien ja tasoa kapeampien
kalusteiden avulla voidaan myös ratkaista haastavien
tilojen ongelmakohtia. Ulkoneva palomuuri, patteri
tai vesiputket saadaan mukautumaan kokonaisuuteen
joustavan mitoituksen avulla.
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Keittiön hintaesimerkkejä
Keittiön hinta koostuu monesta eri tekijästä kuten keittiön koosta, pintamateriaaleista,
kodinkoneista ja asennuksesta. Kokosimme Sinulle kolme esimerkkiä siitä mitä uuden
Temal-keittiösi kalusteet voivat maksaa sekä vinkkejä lisävalintoihin.

Yhden seinän keittiö (I-keittiö)
Pienessä keittiössä vähemmän on enemmän.
Toiminnallisuuden tae on sopivan kokoiset
kalusteet, joiden sisältö on käyttäjälleen
suunniteltu. Laajan mittavalikoiman avulla löytyy
kompaktin kokoiset ratkaisut niin perinteiseen
yhden seinän i-keittiöön kuin keittokomeroonkin.

Kahden seinän keittiö (L-keittiö)
L-keittiössä kannattaa hyödyntää kulmaus ja
muodostaa sen ympärille tehokas kokkailukolmio.
Kolmiossa on kaikki lähellä: vesipiste, liesi ja
ruokasäilytys.
Kahden seinän keittiöön saa mukavasti
työskentelytilaa. Vesipisteen ja lieden viereen
on hyvä jättää laskutilaa molemmin puolin.

Avokeittiö
Ilmava avokeittiö on parhaimmillaan täynnä tilaa
ja valoa. Avaraa tunnelmaa täydentää rauhallinen
näkymä: yläkaappeja ei tarvita, säilytys on sijoitettu alakaappeihin ja korkeaan kaappikomeroon.
Avokeittiöön sopii saareke, joka on avoimen ja
ison keittiön tilanjakaja. Samalla se tarjoaa lisää
säilytys- ja työskentelytilaa.
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Huomaa
hintaero!
Tässä keittiössä
hintaryhmien 1 ja 4 välinen
ero on vain 563 €.

3 212€
Ohjeellinen vähittäishinta sisältää
kaappien rungot ja ovet tai etusarjat
koottuina, sokkelin ja peitelevyt.

Pienen tilan tehokeittiö
Ovi: Vaalea tammi (E2)

Vaikka tilaa on niukalti, ei toiminnallisuudesta tarvitse tinkiä.
Pienen peruskeittiön säilytystilan voi maksimoida kapeammilla
kalusteilla sekä arkea helpottavilla mekanismeilla. Kuvan keittiön

Vedin: Slope harjattu alumiini

seinän leveys on 2 m.

Materiaalit

Taso: laminaatti valkoinen 406

Vinkit pienen tilan tehokeittiöön:
-

50 cm leveään allaskaappiin mahtuu reilun kokoinen allas sekä
jätevaunuyhdistelmä

Ulosvedettävä hyllymekanismi

-

30 cm kapea liesitaso antaa lisää tilaa tasolle

Allas

-

20 cm kapeaan hyllykärryyn (ulosvedettävä hyllymekanismi)
mahtuu runsaasti ruokatarvikkeita

-

35 cm leveät laatikostot.

Lisävalinnat
Jätevaunuyhdistelmä

Hana
Kodinkoneet
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Tiesitkö!
Vähemmän syvien kaappien
ansiosta tässä keittiössä
on 1/3 m2 lisätilaa.

4 729€
Ohjeellinen vähittäishinta sisältää
kaappien rungot ja ovet tai etusarjat
koottuina, sokkelin ja peitelevyt.

Kahden seinän keittiö
L-muotoisen keittiön kulmakivi on oikein mitoitettu kulmakaappi,
jonka avulla saat hankalan tilan hyötykäyttöön. Lisää
työskentelytilaa saat valitsemalla vähemmän syviä kalusteita.
Pystymallinen kuivauskaappi on klassikko, joka sopii tehokkaaseen
peruskeittiöön. Se sisältää tukevan lautashyllyn (rst) ja tasohyllyn
valutusaltaalla (rst).
Vinkkejä kahden seinän keittiöön:

Materiaalit
Ovi: Temal valkoinen (01)
Vedin: Lungo valkoinen, ponnahdussalpa
Taso: Laminaatti vaalea puu 1949
Lisävalinnat
Ulosvedettävä hyllymekanismi

-

45 syvä allaskaappi sisältää toimivan jätevaunumekanismin.

Allas

-

45 cm syvät kalusteet vapauttavat lisää neliöitä

Hana

-

käytännöllinen kulmakaappi ottaa koko kulmatilan käyttöön.
Voit valita sen hyllyillä tai mekanismilla.

Kodinkoneet
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Tiesitkö!
Tasomateriaalin valinnalla
on iso merkitys
– mikä Sinulle
on tärkeää?

7 000€
Ohjeellinen vähittäishinta sisältää
kaappien rungot ja ovet tai etusarjat
koottuina, sokkelin ja peitelevyt.

Avokeittiö
Materiaalit
Ovi: Temal Velvet musta 2902
Vedin: Lungo musta
Taso: laminaatti musta 1455

Saareke tuo avokeittiöön lisää työskentely- ja säilytystilaa. Se
luo avoimen rennon tunnelman ja kutsuu seurustelemaan.
Saarekkeen voi valita 1- tai 2-puolisena ja siihen voi sijoittaa
astiakaappeja ja -laatikoita sekä kodinkoneita.
Vinkit avokeittiöön:

Lisävalinnat

-

saarekkeesta saat lisää säilytystilaa

Ulosvedettävä hyllymekanismi

-

korkea komero ulosvedettävillä laatikoilla on säilytyksen
jättiläinen, kantokyky on jopa 40 kg /laatikko

-

valitse kalusteväri, joka sopii koko kodin tunnelmaan. Avokeittiö
on koko kodin keskipiste.

Allas
Hana
Kodinkoneet
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Materiaalit ja hintaryhmät
Temalin keittiökalusteet on jaoteltu neljään
hintaryhmään, joista hintaryhmä 1 on edullisin
vaihtoehto. Kalusteen hinta sisältää rungon
lisäksi saranat tai liukukiskot, laatikot ja ovet.
Kaluste toimitetaan koottuna ja hinta lasketaan kalusteyksikön mukaan.

Maalattu MDF laakaovi 16/19 mm
Ovet ja laatikoiden etusarjat: kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä.

Kaikkien kalusteidemme rungot on valmistettu
kosteuden kestävästä materiaalista, joka tekee
niistä jykevän ja kestävän. Tukeva runkomateriaali on sama kuin kylpyhuonekalusteissamme
ja samalla se on markkinoiden kestävimpiä,
suunniteltu suomalaisiin koteihin.

1.

HINTARYHMÄ

1.

HINTARYHMÄ

Runko ja hyllyt: valkoista kosteudenkestävää
melamiinipäällysteistä kalustelevyä 16 mm.
Aava
15 vakiosävyä
saatavissa

01 – Maalattu valkoinen

Puukuvioitu
Ovet ja laatikoiden etusarjat: kosteudenkestävää puukuvioitua melamiinipäällystettyä
kalustelevyä.

1.

HINTARYHMÄ

1.

HINTARYHMÄ

1.

HINTARYHMÄ

1.

HINTARYHMÄ

Runko ja hyllyt: valkoista kosteudenkestävää
melamiinipäällysteistä kalustelevyä 16 mm.
Saarni

1.

HINTARYHMÄ

E2 – Vaalea tammi
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Ruskea puu

Venetsian
tammi
1.

HINTARYHMÄ

B2 – Musta puu

Vahattu puu

Velvet
Ovet ja etusarjat: mattapintaista Polaris-laminaattipäällystettyä kalustelevyä.
Runko ja hyllyt: valkoista kosteudenkestävää melamiinipäällysteistä kalustelevyä 16 mm.
3.

3.

3.

HINTARYHMÄ

HINTARYHMÄ

3.

HINTARYHMÄ

HINTARYHMÄ

2904
Ultramatta
valkoinen

2903
Ultramatta
vaaleanharmaa

2902
Ultramatta
musta

2910 – Ultramatta greige

Korkeakiiltoinen

Profiiliovet 19 mm

Ovet ja laatikoiden: kiiltävää akryylipinnoitettua
MDF-kuitulevyä.

Ovet ja laatikoiden etusarjat: maalattua MDF-kuitulevyä.

Runko ja hyllyt: valkoista kosteudenkestävää
melamiinipäällysteistä kalustelevyä 16 mm.

Runko ja hyllyt: valkoista kosteudenkestävää melamiinipäällysteistä
kalustelevyä 16 mm.
4.

2.

HINTARYHMÄ

3.

HINTARYHMÄ

HINTARYHMÄ

Polku

4.

HINTARYHMÄ

GA1 - Korkeakiiltoinen valkoinen

4.

HINTARYHMÄ

Usva (New Country)

Vuono

Lähde

4.

HINTARYHMÄ

Puro

Maalattu NCS
Erikoistilauksesta saatavana myös NCS-värikartan kaikissa
1950 väreissä maalattuihin mdf-oviin ja etusarjoihin.
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Laakaovet
1.

HINTARYHMÄ

Valkoinen 01

1.

HINTARYHMÄ

Saarni

1.

HINTARYHMÄ

Vahattu puu
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1.

HINTARYHMÄ

Aava
15 vakiosävyä saatavissa

1.

HINTARYHMÄ

Venetsian tammi

1.

HINTARYHMÄ

Ruskea puu

2.

HINTARYHMÄ

GA1
Korkeakiiltovalkoinen

1.

HINTARYHMÄ

Vaalea tammi E2

1.

HINTARYHMÄ

Musta puu B2

3.

HINTARYHMÄ

Velvet
vaaleanharmaa 2903
Ultramatta vaaleanharmaa

3.

HINTARYHMÄ

Velvet greige 2910
Ultramatta greige

3.

HINTARYHMÄ

Velvet musta 2902
Ultramatta musta

3.

HINTARYHMÄ

Velvet
valkoinen 2904
Ultramatta valkoinen

Profiiliovet
3.

4.

HINTARYHMÄ

Usva
(New Country)

19 mm

Polku

4.

HINTARYHMÄ

19 mm

19 mm

Lähde

4.

HINTARYHMÄ

Vuono

4.

HINTARYHMÄ

HINTARYHMÄ

19 mm

Puro

19 mm

Vakiovärivalikoima oville:
Aava, Usva, Polku, Lähde, Vuono, Puro (hinta määräytyy ovimallin hintaryhmän mukaan)

Kylmä valkoinen

Puhdas valkoinen

Kitti

Puuteri

Kashmir

Pellava

Naava

Metsän vihreä

Savi

Vaalea usva

Tumma savu

Vanha sininen

Tyrskyn sininen

Kahvipapu

Musta
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Alumiinikehäovet
Lasiovi (vain valikoituihin yläkaappeihin)

Kirkas lasi

Etsattu lasi

Löydät kaikki
väri- ja materiaalitiedot,
inspiroivan ideagallerian
sekä tietoa
Temal-keittiöistä
www.temal.fi
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Kehysovi maalattuna
Lasiovi (vain valikoituihin yläkaappeihin)

Kirkas lasi

Etsattu lasi

Vakiovärivalikoima:

Kylmä valkoinen

Puhdas valkoinen

Kitti

Puuteri

Kashmir

Pellava

Naava

Metsän vihreä

Savi

Vaalea usva

Tumma savu

Vanha sininen

Tyrskyn sininen

Kahvipapu

Musta
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Vedinvalikoima

Alfa

Cubix

Bow

Convex

Milo

Falcon

Leather

Ligo

Stella

Ponte

Ticu

Tino

Slope
Saga

Remus

Woody

Slope

Tube

Retro

Wing

Tee
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Vedinvalikoima

Button

Nike

Wire

Slick

Floid

Antica

Surf

Track

Floid nuppi

Tao

Pura

Firm

Duffy

Lungo

Tacu

Beta
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Vaaleanharmaa

Greige
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2908

Grafiitti

2901

Musta

2902
NOIR
POL
2909
GRIS
GRAPHITE
POL

Jalava

10 - 12 mm

Valkoinen

2907
GRIS
FONCÉ
2905
POL
GRIS
COSMIQUE
POL

Ruskea sisus
Phenolic core

Musta

Sahara

Valkoinen

2905

Musta sisus
Black core

Betoni

Ruskea sisus
Phenolic core

Vaalea tammi

BK

Vaalea puu

Standard

Laminaattitaso 30 mm

2906

Musta sisus
Black core

Värillinen
Coloure

Full-C

2909

Tasomateriaalit

POLARIS-laminaattitasot 17 mm

Tasomateriaalit
HI-MACS®-komposiittitasot 12 mm

Valkoinen

Andromeda

Black Pearl

TASOVAIHTOEHTOJA SAATAVISSA LISÄÄ TARJOUKSEN PERUSTEELLA
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Huipputasoa
Työtaso on jokaisen keittiön keskeisin, käytetyin ja kosketetuin pinta.
Tutustu tasojen ominaisuuksiin ja valitse omasi.

Polaris
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Sileä & samettinen
Polaris
Moderni ja mukavan mattamainen Polaristaso on yhdistelmä hienostuneisuutta ja
huippukestävyyttä. Polariksen pinnalla on
erikoissuojakalvo, joka kestää hyvin naarmuja ja kuumuutta. Mattamainen pinta on
erityisen tiivis eikä ime kosteutta tai likaa.
Tummissa sävyissä käytön jäljet näkyvät
herkemmin, ne voi pyyhkäistä mikrokuituliinalla tai taika-sienellä.

Laminaatit

Helppo & huoleton – laminaattitaso
Helppohoitoinen laminaattitaso on kompakti keittiön perustaso, joka sopii koko perheen kokkailuun Se kestää
hyvin arkikäyttöä sekä yleistä hankauskulumista. Temalin laminaattitasot on viimeistelty ympärinauhoituksella
hyvin kosteutta ja käyttöä kestäväksi. Luonteikkaan puun tai betonin värisen laminaattitason pinta tuo keittiöön
kivaa kerroksellisuutta. Tasomateriaaleista sen pinta on leikkuuherkin, se ei sovi leikkuualustaksi eikä sen päälle
voi laskea kuumia tarjoiluastioita.

Kodikas & lämminhenkinen
– massiivipuutaso
Kodikas & lämminhenkinen massiivipuutaso
Keittiökeskuksesta saat myös perinteiset
puutasot. Ne tuovat lämmintä tunnelmaa
keittiöön, mutta vaativat hieman huolen
pitoa.

Komeasti kiveä
Kivitaso on kestävä ja helppohoitoinen
ratkaisu vaikkakin usein iso sijoitus. Vahvat
kalusterunkomme kannattelevat helposti
jopa 100 kg/m2 painavaa kivitasoa. Valikoimissamme on runsaasti erilaisia kivitasoja
ja saat meiltä kokonaisvaltaisen palvelupaketin mittakäynnistä kuljetukseen ja
asennukseen.

Meiltä myös Cosentinoa!
Dekton – keraaminen kivitaso
Silestone – kvartsikomposiitti
Sensa - luonnonkivi
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Keittiövinkit 2022
Väriä, miellyttäviä mattapintoja ja kekseliäitä kalusteratkaisuita,
mitä muuta kuuluu keittiöön vuonna 2022?
Tutustu ideoihin ja poimi parhaat vinkit omaan keittiöösi.

Persoonallisuutta
Maanläheiset värit ja puumaiset pinnat ovat
suosittuja ja sopivat pohjoiseen valoon.
Yllättävät yksityiskohdat elävöittävät keittiön
ilmettä ja personoivat sen omaan makuun
sopivaksi. Esimerkiksi metallinhohto tuo
ripauksen ylellisyyden tuntua luonnon
sävyihin.

Veikeä välitila
Ultramatat keittiökalusteet
Hehkeät mattapintaiset värit sopivat keittiöön luoden sinne modernia kodikkuutta.
Temalin ultramattapintaiset Velvet-värit
greige, musta ja vaaleanharmaa ovat näyttävä ja kestävä valinta keittiökalusteisiin.
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Välitilaan voi valita jatkeeksi
taustanoston, joka sitoo seinän
ja tason värityksen yhteen.
Noston sopiva korkeus on
n. 20–30 cm, jolloin se toimii
roiskesuojana ja korostaa tyylikästä tasoa.

Värit saapuvat keittiöön.
Rohkeus kuunnella omia mieltymyksiä kannattaa, laadukkailla materiaaleilla voidaan
toteuttaa upea ja ainutlaatuinen unelmien keittiö. Suosiossa ovat vihreän eri sävyt sekä
pehmeän taitetut luonnonvärit
puuterista pellavaan ja usvasta
savuun. Voit myös valita oman
kalustevärin NCS-värikartan
1950 väristä!

Kuin kotona
Hyvän kosteuden kestokykynsä vuoksi Temalin keittiöt
sopivat myös mökki- ja huvilakeittiöihin. Ne eivät vuodenaikojen lämpötilanvaihtelusta piittaa vaan säilyttävät alkuperäisen muotonsa ja värinsä kaudesta toiseen.

Salaisuus tason alla
Kaksipuolinen saareke tai niemeke
tarjoaa lisää säilytys- ja työskentelytilaa,
kun tason alle sijoitetaan kalusteita molemmin puolin. Kokkaa toisella puolella
ja kata toiselta!

Satsaa suunnitteluun
Luota ammattilaiseen ja anna meidän
auttaa. Varaa maksuton suunnitteluaika
Sinun suunnittelijasi -palvelusta.
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Anna meidän auttaa:

Näin saat unelmiesi Temal-keittiön
1. UNELMA KEITTIÖSTÄ
Sinulla on tarve laadukkaaseen, kotimaiseen ja pitkäikäiseen keittiöön.
Temal-keittiöitä suunnittelevat sisustuksen ammattilaiset ja teemme sen suurella sydämellä ja henkilökohtaisella palvelulla. Onnistunut keittiö, oli se pieni
tai suuri, on tinkimätöntä muotoilua, kestäviä materiaaleja ja suunniteltu sinua
varten!

2. SUUNNITTELUTAPAAMINEN
Alkuun pääset sopimalla keittiösuunnittelijamme kanssa suunnittelutapaamisen
– Sinulle sopivalla tavalla, etänä, myymälässä tai kotonasi.
Voit tuoda tapaamiseen kohteestasi mitat ja kuvia muutettavasta tilasta.
Suunnittelutapaaminen on veloitukseton ja sen jälkeen saat suunnitelmasta
3D-kuvan ja tarjouksen. Suunnittelukäyntiin on hyvä olla raamit budjetille,
sillä keittiön hintaan vaikuttavat myös materiaali- ja kodinkonevalinnat.

3. UNELMISTA TOTTA
Keittiösuunnittelijamme varmistaa suunnitteluvaiheessa kanssasi, että kalusteet sopivat suunniteltuun tilaan. Kun olet saanut unelmiesi suunnitelman, sen
tilaaminen käy helposti. Oman kotimaisen tuotannon vuoksi olemme nopea
ja ketterä toimittaja. Toimitusaikamme on noin 3–4 viikkoa, mutta voit myös
määritellä toimitusajan myöhemmin Sinulle sopivaan aikaan. Kalusteemme
valmistetaan aina tilauksesta ja toimitetaan rungot koottuna.

Ideoita & inspiraatiota
Tutustu verkkosivujemme ideagalleriaan ja anna unelmien lentää. Jätä meille
loput, me osaamme kysyä ja kartoittaa tarpeesi toiminnalliseen ja kestävään
unelmien Temal-keittiöön. www.temal.fi/keittiogalleria
www.temal.fi/sinunsuunnittelijasi
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Showroom & Shop keskellä Helsinkiä

Runeberginkatu 4, 00100 Helsinki | 040 77 33 945 | myynti@keittiokeskus.fi | www.keittiokeskus.fi

Sulle
sopiva

Kotoisan Temal-keittiöt 2022
Temalin keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyskalusteita nähdään MTV3:sen
suositus sisustus- ja remontointiohjelma Kotoisan viidennellä kaudella
keväällä 2022. Voit katsoa jaksot mtv-palvelusta mtv.fi/kotoisa. Seuraa
myös Temalin somekanavia Facebookissa ja Instagramissa – löydät meidät
nimellä @temal_keittiot ja @temalfinland. Löydät jaksokohtaiset artikkelit
verkkosivuiltamme www.temal.fi.

ke 20.00

9.3. alkaen

Ranskalaistyyppinen
värikäs Temal-keittiö
Espoossa
- Usva-ovet ja etusarjat, tilausväri
NCS S 6005-G80Y,
musta kupuvedin.

Paratiisimaisen
allasosaston
Temal-baarikeittiö
- Aava-ovi, erikoisväri
NCS S 5502-Y,
Ligo-vedin, väri rosteri
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Citykodin kokovalkoinen
Temal-keittiö
- Polku-uraovet ja -etusarjat,
väri maalattu kylmä vallkoinen.

Riihimäen bohokodin
kodikas Temal-keittiö
- laakaovet, väri mustapuu ja
vaalea tammi, mustat Lungovetimet.
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Temal-kalusteet koko kotiin
Kaunista ja kosteuden kestävää kesäkodin keittiöön
Huvila-, mökki- tai kartanokeittiö, Temal-keittiö on taatusti toiminnallinen ja helppohoitoinen vuodesta
toiseen. Ne on tehty kestämään kylpyhuoneiden vaativat olosuhteet, joten kestävät kyllä keittiössäkin.
Temal-keittiö ei pienistä lämpötilanvaihteluista välitä, se seisoo tukevasti ja tarjoaa miellyttävän
kokkauskokemuksen päivästä toiseen. Oivallinen valinta myös kesäkodin keittiöön!

…ja kodinhoitohuoneeseen
Temalin kaikki kalusteet valmistetaan samoista materiaaleista ja värivalikoima on sama.
Niistä on helppo koota kotiisi sopivat, toiminnalliset ja kauniit kiintokalusteet niin keittiöön,
kylppäriin kuin kodinhoitohuoneeseenkin.
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Me ollaan Temal
Me olemme vahva, kotimainen keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyskalustevalmistaja. Valmistamme kalusteet tehtaallamme Nakkilassa
5 cm konseptin mukaisesti. Tarjoamme ainoana markkinoilla
keittiöitä viidessä eri syvyysmitassa: 40, 45, 50, 55 ja 60 cm.

Me uskotaan meidän valmistamiin tuotteisiin.
Niiden materiaalit ovat ensiluokkaisia ja me tehdään ne
itse alusta alkaen.

Tekijät, tietäjät ja taitajat – me tehdään, tiedetään ja tunnetaan Temalin tuotteet.
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Minun Temal-keittiöni

Varaa maksuton suunnitteluaika:
www.temal.fi/sinunsuunnittelijasi

Keittiökeskus Temal & Partners | Runeberginkatu 4, 00100 Helsinki | 040 77 33 945
myynti@keittiokeskus.fi | www.temal.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä ja muutoksista materiaalin saatavuudessa. Emme vastaa painovirheistä.
Kuvastossa esiintyvät tuotteiden värit saattavat poiketa todellisista väreistä painoteknisistä syistä.

