Vaalea vai tumma keittiö?

Nyt on aika inspiroitua!

URBAN
COLLECTION
Ajaton keittiö fiksuilla
ratkaisuilla

Helppoa!
Asennus on helppoa
ja nopeaa kun
kiinnityshelat ovat
valmiiksi paikoillaan.

Katso sivu 6.

OVIMALLEISSA UPEITA
U USIA VÄREJÄ

LITTE ITÄ
PAKETTE JA.
TO I M IVA
KE ITTI Ö.
Mitä tapahtuu, kun pakkaamme
Parma-keittiön tehokkaammin
ja tuomme sen lähellesi Powermyymälöihin? Saat unelmakeittiösi
edullisemmin!
Power tuo keittiön ja elektroniikan yhteen!
Parma on keskittynyt tehokkaaseen tuotantoon
ja nopeaan toimitukseen Urban Collection
-mallistonsa kehityksessä.
Keittiömme toimitetaan kasaamattomina.
Edullisempi tuotanto ja helpompi toimitus tekevät
uuden keittiön hankinnan edullisemmaksi niin
meille kuin sinullekin. Yhdistämällä tämän laajaan
valikoimaamme tuttuja ja halpoja kodinkoneita, uusi
keittiösi on ulottuvillasi helpommin kuin uskotkaan.
Parma-keittiö on helppo koota ja asentaa – lue lisää sivulta 6!
Unelmakeittiösi odottaa sinua
– tule noutamaan se Powerilta!

*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
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PAR MA
&
P OWE R
Parma – paras mahdollinen!
Parma-tuotemerkillä on valmistettu laatukeittiöitä jo yli 50 vuotta. Parma-keittiöt on yksi tunnetuimmista keittiömerkeistä Suomessa. Keittiöt valmistetaan Pohjoismaissa. Uudistettu, helposti koottava ja asennettava Parma-keittiömallisto kestää aikaa ja elämää. Keittiöt ja niiden kaikki
mekaaniset osat, kuten saranat ja laatikostojen kiskojärjestelmät, käyvät läpi tiukat laatutarkastukset ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Laadun varmistamiseksi keittiökomponentteja testataan
jatkuvasti. Parma-keittiökaapistojen vakiomitoitus on yhteensopiva tunnetuimpien kodinkonetoimittajien mallistojen kanssa. Voit vapaasti valita sinulle parhaiten sopivat kodinkoneet.
Power on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava elektroniikkaketju ja suunnannäyttäjä. Powerilla
on kattava verkosto myymälöitä Suomessa. Power-myymälöiden valikoimasta löytyy parhaat
ja tunnetuimmat merkkituotteet. Powerin keittiöosaston osaavat myyjät auttavat sinua keittiön
suunnittelusta kodinkoneiden valintaan ja kokonaisuuden viimeistelyyn. Keittiö on kotisi eniten
käytössä oleva tila. Valitse siis laadukas, sinulle sopivin ratkaisu. Keittiömme ovat aina turvallisia
sijoituksia myös pitkällä tähtäimellä.
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HYVIÄ UUTISIA.
ÄLYKÄS
RATKAISU!
Helpotusta asennukseen – ripusta kaapit
suoraan seinälle!
Vähemmän turhia ruuveja
Siitä ei ole kauaakaan, kun kaikkien itsekoottavien huonekalujen mukana tuli pussillinen
irrallisia ruuveja ja erilaisia kiinnikkeitä. Me
olemme jättäneet ne ajat taaksemme. Olemme
tehneet suuren työn etukäteen, jotta kalusteiden
kasaaminen olisi sinulle entistäkin nopeampaa ja
helpompaa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Saat keittiösi nopeammin käyttöön!

Valmiiksi
paikoillaan!

Moni kokee kalusteiden rungon kasaamisen
keittiöremontin työläimmäksi ja aikaa vievimmäksi
vaiheeksi.
Laatikoiden kiskojen, saranoiden ja kahvojen
kiinnittäminen puolestaan vievät vähemmän aikaa.
Me päätimme keskittyä runkojen asentamiseen,
jotta itsekoottava keittiö olisi e
 ntistäkin helpompi
valinta!
Miten se toimii?
Rungon osat ovat esiasennettuja, mikä tarkoittaa sitä, että
kiinnitysosat ovat valmiina paikoillaan. Lisäksi kaapin rungon
takaosa on muotoiltu siten, että se voidaan helposti kiinnittää
seinään. Helppoa, eikö?
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

KEITTIÖ ASKEL
ASKELEELTA.

Uusi upea keittiö vaatii suunnittelua ennen hankintaa.
Tässä neljä vinkkiä, jotka tekevät projektista
helpomman.
1. BUDJETOI
Laadi realistinen budjetti kaikelle mitä haluat tehdä.
Ehkä s inun ei tarvitse uusia koko keittiötä, vaan voit
säilyttää jotain vanhaa. Täytyykö esimerkiksi lattiapinnat
vaihtaa? Sisällytä kaikki kulut laskelmiisi. Tehtyäsi t ämän
näet helpommin, mitä kuluu itse sisustukseen kuten
kodinkoneisiin ja työtasoihin.

2. PURA VANHAA
Vanha keittiö kannattaa purkaa osittain ennen tarkempaa
mittausta. Silloin mahdolliset piilossa olevat yllätykset tulevat näkyviin, esimerkiksi liian ulkonevat putket. Niiden takia
tiskikonetta ei välttämättä voikaan sijoittaa juuri siihen, mihin
suunnittelit.

3. AJATTELE KÄYTÄNNÖLLISESTI
Kuinka käytät keittiötäsi? Kirjoita ylös mikä on toiminut hyvin
vanhassa keittiössäsi ja mikä ei. Mieti, millaisia tiloja tarvitset ja haluat. Voi olla hyvä ajatus säilyttää esimerkiksi
kattiloita ja paistinpannuja lähellä liettä.

4. PIIRRÄ
On aika ottaa mittoja keittiöstäsi. On äärimmäisen tärkeää
olla tarkka. Vanhassa talossa seinät ja lattia voivat olla hieman vinoja. Hyvä vinkki on varmistaa aina seinän pituus mittaamalla se uudelleen 60 cm:n etäisyydeltä itse seinästä.
Muista ottaa mitat ikkunoista, ovista ja niiden ympäriltä, jotta ne kaikki mahtuvat varmasti avautumaan ja sulkeutumaan.
Mittaa myös karmit ja tarvittaessa lämpöpatterit. Hahmottele sitten paikat sähkö-, vesi- ja viemäriliitännöille ja poistoilmakanava ilmastoinnille, kaasulle ja sähkölämmittimille.

Parma by Power

7

LAVA
LAVA
LAVA
LAVA
LAVA

Lava
Luonnon ja urbaanin kohdatessa syntyi Lava – moderni keittiö,
jossa tunnet olevasi kotona. Joskus yksinkertainen on parasta.
Siksi Lava on saanut puhtaat linjansa ja värinsä luonnosta.
16 mm struktuuripintainen melamiiniovi jossa harmaan tammen värinen
pystysuuntainen kuviointi.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
er inkl. benkeplater,
men uten vask, kran og hvitevarer. Inkl. m.v.a. Forbehold om prisendringer.
Hintoihin eivät sisällyPriser
keittiöallas,
hana ja kodinkoneet.

LAVA
2851,-

Parma by Power
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Sigun klassik valkoinen
Jos pidät klassisesta tyylistä, tulet ihastumaan valkoiseen Sigunmallistoon. Tässä keittiössä on hillittyjä, mutta harkitun viehättäviä
yksityiskohtia. Keittiössä on runsaasti säilytystilaa, mikä auttaa
pitämään tilan siistinä.

SIG U N
KLASSI K
VALKOI N E N

5469,-

19 mm valkoinen MDF-peiliovi.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N

Toimiva sisältä ja ulkoa! Katso näppärät ratkaisumme sivulta 62.

Parma by Power
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SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N

Sigun vaalean harmaa
Harmaasävyinen Sigun on keittiö, jonka tyylikkäästä yksinkertaisuudesta
on helppo pitää. Hillityn linjakkaat yksityiskohdat antavat keittiölle
modernin ilmeen tekemättä siitä liian minimalistista. Jos haluat keittiön,
joka kutsuu viihtymään ja jossa kaikki pysyy järjestyksessä,
tämä on oikea valinta sinulle.
19 mm MDF-peiliovi.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

SIG U N
VAALEAN
HAR MAA

5568,-

Parma by Power
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SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N
SIG U N

Sigun keskiharmaa
Modernin ei tarvitse olla synonyymi kylmälle minimalismille – moderni
muotoilu voi myös kutsua perheen ja ystävät miellyttäviin hetkiin kodin
tärkeimpään huoneeseen. Saareke tarjoaa runsaasti säilytystilaa ja
valaistut kaapit antavat huoneelle hyvän tunnelman. Ainutlaatuinen
neliömäinen muotoilu ja hienot yksityiskohdat tekevät Sigun keski
harmaasta hyvän valinnan.
19 mm MDF-peiliovi.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

SIG U N
KESKI HAR MAA

6762,-

Parma by Power
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FRYD
FRYD
FRYD
FRYD
FRYD

Fryd harmaa
Pidätkö perinteisestä, mutta et
halua keittiön ilmeestä raskasta?
Fryd-keittiö on etsimäsi. Perinteikkäiden kaapistojen ja puhdaslinjaisten, tilavien tasojen keskellä
loihdit vaivattomasti herkullista
ruokaa perheelle ja ystäville tai
leivot vaikka mitä herkkuja jouluksi.
16 mm sileä M
 DF-profiiliovi,
reunassa 2 mm pyöristys.
Saatavana vaaleanharmaana ja
keskiharmaana.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

FRYD
HAR MAA
3035,-

Parma by Power
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FRYD
KLASSI K
VALKOI N E N

4217,-
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

FRYD
FRYD
FRYD
FRYD
FRYD

Fryd klassik valkoinen
Kuvittele itsellesi keittiö, jossa on
hyvä istua ja jossa nautit aamukahvisi tai iltateesi. Fryd tarjoaa
sinulle nämä. Se on suunniteltu
perinteiseksi, maalaismaiseksi ja
tyylipuhtaaksi. Fryd on kaunis
keittiö kotiin ja mökille.
16 mm sileä MDF-profiiliovi,
reunassa 2 mm pyöristys.

Parma by Power
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H E DY
H E DY
H E DY
H E DY
H E DY

Hedy vaaleanharmaa
Pehmeillä ja lempeillä väreillä sisustettu keittiö luo mukavan lämpimän
tunnelman. Hedy tarjoaa juuri tämän. Puhtailla linjoilla, hieman
pyöristetyillä reunoilla ja jännittävillä väriyhdistelmillä Hedy antaa
modernin ja täydellisen ilmeen koteihin ja tilaisuuksiin. Hedy sopii
kaikkiin keittiöratkaisuihin ja tarjoaa tilaa kaikelle mitä haluatte
kodinkoneilta ja elektroniikalta. Hedy luo kattavan keittiön, jossa on
värivalikoima jokaiseen makuun.

H E DY
VAALEANHAR MAA

5878,-

19 mm sileä maalattu MDF-ovi, reunassa 2 mm pyöristys.
Saatavana neljässä värissä.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

Hedy vihreä

H E DY
VI H R EÄ
7426,-

Parma by Power
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Hedy keskiharmaa
Pehmeillä ja lempeillä väreillä sisustettu keittiö luo mukavan lämpimän tunnelman. Hedy tarjoaa juuri tämän. Puhtailla linjoilla, hieman pyöristetyillä reunoilla
ja jännittävillä väriyhdistelmillä Hedy antaa modernin ja täydellisen ilmeen koteihin ja tilaisuuksiin. Hedy sopii kaikkiin keittiöratkaisuihin ja tarjoaa tilaa kaikelle
mitä haluatte kodinkoneilta ja elektroniikalta. Hedy luo kattavan keittiön, jossa on
värivalikoima jokaiseen makuun.
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H E DY
K ESKI HAR MAA

6704,-

19 mm sileä maalattu MDF-ovi, reunassa 2 mm pyöristys. Saatavana neljässä värissä.
Parma by Power

*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

H E DY
H E DY
H E DY
H E DY
H E DY

Hedy beige

H E DY
B E IG E
7426,-

Parma by Power
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RAG N E
RAG N E
RAG N E
RAG N E
RAG N E

Ragne musta
Hyvin harkitun keittiöratkaisun avulla saat runsaasti kaappitilaa ja avaat
mahdollisuuksia sekä elektroniikalle että kodinkoneille. Hyvät työtasot
tarjoavat tilaa kaikelle ruoanlaitosta ja leivonnasta aina miellyttävään
seurusteluun, keittiöelämään kodin sydämenä. Tummissa t ammikuvioisissa
Ragne-kalusteissa modernit tavalliset etuosat kohtaavat ajattoman
puukuvion, joka ei mene muodista. Anna kalusteiden etuosille erityisen
lämmin ilme lämpimän värisillä pesualtailla ja vesihanoilla.
19 mm kiiltävä melamiiniovi, jossa pystysuora kuvio.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

RAG N E
M USTA
4112,-

Parma by Power
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Ragne tumma tammi
Hyvin harkitun keittiöratkaisun avulla saat runsaasti kaappitilaa
ja avaat mahdollisuuksia sekä elektroniikalle että kodinkoneille.
Hyvät työtasot tarjoavat tilaa kaikelle ruoanlaitosta ja leivonnasta
aina miellyttävään seurusteluun, keittiöelämään kodin s ydämenä.
Tummissa tammikuvioisissa Ragne-kalusteissa modernit tavalliset
etuosat kohtaavat ajattoman puukuvion, joka ei mene m
 uodista.
Anna kalusteiden etuosille erityisen lämmin ilme lämpimän
värisillä pesualtailla ja vesihanoilla.
19 mm kiiltävä melamiiniovi, jossa p
 ystysuora kuvio.
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RAG N E
TU M MA
TAM M I

6170,-

*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

RAG N E
RAG N E
RAG N E
RAG N E
RAG N E
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Filament-lamput

Tee keittiöstäsi älykäs
Huen avulla voit säätää keittiösi valaistuksen vastaamaan
aktiviteettejasi. Filament-lampuilla luot kotoisan tunnelman
ruokapöydän ääreen. Kun sijoitat Lightstrip Plus -valonauhan
keittiönkaappien alle, saat hyvän työvalon ruoanlaittoa
varten. Sijoittamalla Centris-valaisimen keittiösaarekkeen
yläpuolelle pääset nauttimaan toiminnallisesta valaistuksesta
ja tunnelmavalaistuksesta – kaikki yhdellä valaisimella. Asenna
liiketunnistin keittiöön, jotta valosi syttyvät automaattisesti
saapuessasi kauppakassien kanssa. Voit myös säätää valon
himmenemään automaattisesti, kun käyt juomassa yöllä lasin
vettä. Philips Huella on paljon tuotteita, jotka sopivat erityisesti
keittiöön. Ja mikä parasta: voit sammuttaa kaikki valot vain
yhdellä painalluksella.

Centris

Lightstrip Plus

Motion sensor

Uudet Grundig kodinkoneet
Nauti teknologiasta, rakasta muotoilua
Keittiö. Siellä juttelemme, työskentelemme, teemme ruokaa ja nautimme.
Teknologian ja muotoilun avulla olemme luoneet täysin uuden kodinkoneiden
sarjan kaikelle, mitä olet ja mitä teet - kodin sydämessä.

Teknologia ja muotoilu. Molemmat ovat yhtä tärkeitä Grundigin uudessa mustien kodinkoneiden sarjassa.
Teknologialla varmistetaan ruoan entistä parempi lopputulos ja vähennetään tarpeetonta ruokahävikkiä.
Muotoilu auttaa sinua menestymään entistä paremmin, kodin tärkeimmässä huoneessa.

Sterk Kommunikasjon

Katso koko valikoima Powerissa

13958 GRU ann Power mai 21.indd 3

14.05.2021 12:52

MAG N O RA
MAG N O RA
MAG N O RA
MAG N O RA
MAG N O RA
MAG N O RA

Magnora klassik valkoinen
19 mm sileä MDF-ovi vedinuralla. Saatavana mattana ja korkeakiiltoisena.
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MAG NORA
KLASSI K
VALKOI N E N

5700,-

*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

Magnora keskiharmaa
Suorat linjat ja ylellinen urbaani ulkonäkö ovat Magnora-keittiön
sydän. Keittiö sopii moderneihin ruokailutottumuksiin ja siellä voi
nauttia niin pikaisia välipaloja kuin gourmet-aterioita vieraiden
kanssa. Käyttäessäsi paistouunia ja kompaktiuunia lautaslämmittimineen, onnistuu ruokien oikea ajastus täydellisesti. Keittiössä on
myös integroitu, minimalistinen ja tyylikäs ruokailupaikka pikaista
aamiaista varten.

M AG NORA
KESKI
HAR MAA

6515,-

Parma by Power
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KAR MA

Karma

5435,-

Enemmän intoa ja nostetta. Huone, jossa on runsaasti tilaa. Näihin ominaisuuksiin tähtäsimme Karmaa suunnitellessa. Keittiössä on hyvät työtasot
ja keittiösaarekkeessa tuplasti kaappitilaa. Karma on tilava keittiö ilman yläkaappeja. Puurakenne ja vaakasuorat linjat luovat harmonisen vaikutelman.
Hyvän karman, voidaan sanoa.
16 mm:n struktuuripintainen melamiiniovi, vaakasuora vaalea jalava
puukuviointi.

32

Parma by Power

*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

KAR MA
KAR MA
KAR MA
KAR MA
KAR MA

Suuri valikoima altaita! Katso sivu 53

Parma by Power
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H I LL
H I LL
H I LL
H I LL
H I LL
H I LL

Hill klassik valkoinen
Hill on keittiö, joka erottuu joukosta
näyttävine mustine yksityiskohtineen. Ne luovat mielenkiintoisia
kontrasteja valkoisia etuosia vasten.
Lisäksi se on tehokas keittiö,
joka on suunniteltu aktiivista toimin
taa varten. Paistouunin ja kompakti
uunin ansiosta Hill tarjoaa sinulle
aivan uusia mahdollisuuksia saada
ruoka nopeasti pöytään tai ajastaa
monimutkaisen ruokalajin valmistus
täydelliseksi.
16 mm sileä valkoinen MDF-ovi.
Reunassa 2 mm pyöristys.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

H I LL
KLASSI K
VALKOI N E N

3107,-

Parma by Power
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E LFI
E LFI
E LFI
E LFI
E LFI
E LFI

Elfi keskiharmaa
Keittiön tulisi tarjota tilaa ruoanlaittoon yksin tai yhdessä. Keittiö, jossa on
älykkäitä ratkaisuja ja saareke, on hyvä vaihtoehto. Tuplakaapistossa on tilaa
kaikelle, mitä tarvitset. Elfi keskiharmaa tekee lämpimän ja modernin tunnelman, jossa sinä, ystäväsi ja perheesi tunnette olonne tervetulleeksi.
16 mm:n sileä melamiiniovi kevyesti pyöristetyin reunoin.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

ELFI
KESKIHARMAA

3773,-

Parma by Power
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E LFI
E LFI
E LFI
E LFI
E LFI
E LFI

Elfi mokka
Keittiö, joka houkuttelee järjestämään kutsuja, pyytämään ystäviä päivälliselle, viettämään rattoisia iltoja tai vain pikaiseen ruoanlaittoon treenien
jälkeen. Keittiösaarekkeen ansiosta voit olla sosiaalinen samalla kun laitat
ruokaa.
16 mm:n sileä melamiiniovi kevyesti pyöristetyin reunoin.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

E LFI
MOKKA
4779,Suuri valikoima nuppeja ja vetimiä.
Katso sivu 59.
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MIKSI TUHLATA AIKAA
LAITTEISIIN, JOTKA EIVÄT
VASTAA ODOTUKSIASI?
Vihreämpiä aterioita ja parempaa tulevaisuutta.
Oikeilla laitteilla pidät huolta sekä ympäristöstä että
ruoan mausta. Miksi tyytyä “tarpeeksi hyvään”, kun
tiedät mikä on parasta?
Challenge the expected! AEG.FI/TASTE
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Yksityiskohdat
tekevät
kokonaisuuden
Bilde: Lucks by Robo

Bilde: @homebynicky

Bilde: Njord Design

Bilde: @svenngarden

Meiltä löydät nupit ja kahvat, tukijalat, säilytystila ratkaisuja sekä valaistuksen kaikkiin
huoneisiin. Yksityiskohtia, jotka korostavat sisustusta ja tekevät huoneesta täydellisen.
Pieniä, merkityksellisiä yksityiskohtia, jotka voi nähdä ja jotka toimivat.

beslagdesign.com

BD_Power_2021_210x297_FI.indd 1

DETAILS THAT MATTER
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B E RA
KLASSI K
VALKOI N E N

1472,-
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

B E RA
B E RA
B E RA
B E RA
B E RA

Bera klassik valkoinen
Bera on yksinkertainen ja
tilatehokas keittiö kaikkine toimintoineen. Tästä keittiöstä löytyy
helposti paikka sekä integroiduille
että erillisille kodinkoneille.
Työtasot ovat käteviä ja vaaleanväriset puhtaat pinnat on helppo
pitää siisteinä. Keittiöön on myös
integroitu älykäs ruokailupaikka.
16 mm sileä melamiiniovi.
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KÄYTÄNN Ö LLI N E N
KE ITTI Ö
Keittiösi tulee näyttämään upealta!
Mutta onhan se myös toimiva?
Varaa reilusti aikaa keittiön suunnitteluun,
niin säästät aikaa myöhemmin.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

L-keittiö

L-keittiö saarekkeineen

Rinnakkaiskeittiö

U-keittiö

Miettiessäsi, mikä pohjaratkaisu sopii keittiöösi parhaiten,
kannattaa pitää työskentelykolmio mielessä. Kolmio voidaan
mukauttaa kaikenlaisiin keittiöihin, kuten näet yllä olevista
kuvista.

Jos liesi sijaitsee lähellä korkeaa kaappia, tulee niiden
väliin jäädä vähintään 60 cm. Tämä on suositeltavaa,
jotta saat laskettua esineitä alas ruoanlaiton aikana
molemmille puolille.

Työskentelykolmio tekee ruoanlaitosta tehokkaampaa.
Kolmio muodostuu kolmesta keittiön tärkeimmästä elementistä: liedestä, tiskipöydästä ja jääkaapista. Työskentelykolmion enimmäispituus saa olla yhteensä kuusi metriä. Jos
keittiö on pieni, muista, ettei lieden/keittotason ja keittiöaltaan välinen etäisyys saa olla pienempi kuin 40 cm.
Suositeltu lieden ja keittiöaltaan välinen etäisyys on 80 cm
silloin, kun keittiö ulottuu yhden seinän ulkopuolelle.
Tällöin sinulla on mahdollisuus asettaa tarvikkeita
molemmille puolille.

Parma by Power
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TU M MA VAI
VAALEA?
P O H D ITAAN
YH D ESSÄ
Olet päättänyt hankkia itsellesi uuden
keittiön, hienoa! Mutta millaisen
valitsisit? Tässä on muutamia yksin
kertaisia vinkkejä, jotka voit ottaa
huomioon, kun valitset uutta
keittiötä.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

Sinulla on monia vaihtoehtoja keittiösi uudistamiseen.
On värejä, laattoja, työtasoja, pohjapiirroksia, sisustusvaihtoehtoja... Hyvä vinkki on lähestyä valintoja käytännölliseltä kannalta.

kanssa? Yritä välttää liian suuria etäisyyksiä lautasien,
kuppien ja lasien sijoittamisen välillä. Ajattele käyttötarkoituksia. Lisäksi tuuletin kannattaa valita ajoissa
ja harkiten.

Ajattele loogisesti
Aloita käymällä läpi tarpeesi ja mikä on sinulle tärkeää,
kun kyseessä on keittiössä oleva säilytystila. Mieti,
miten keittiötäsi käytetään. Esimerkiksi missä altaan
tulisi olla putkistoon nähden ja missä lieden tulisi olla
suhteessa huuvaan ja hormiin? Ajattele, miten ratkaiset
tämän käytännössä siten, että samalla saat keittiöstäsi
kokonaisvaltaisesti suunnitellun ja esteettisesti näyttävän. On hyvä myös miettiä, miten kaapit täytetään
ja toimivatko ne parhaiten vetolaatikoiden vai ovien

Hanki apua – säästä aikaa
Kun olet tutustunut keittiösi mahdollisuuksiin, on
järkevää tuoda mukaan ammattilaisia, jotka voivat
räätälöidä ratkaisun, jonka kanssa voit elää pitkään.
Ammattilaisten avulla on usein helpompaa ja vähemmän aikaa vievää saavuttaa tulos, johon olet tyytyväinen. Usein ammattilaiset näkevät myös vaihtoehtoiset
ratkaisut. Voi olla hyvä keskustella jonkun kanssa, joka
voi vahvistaa tekemäsi valinnat tai joka voi tarjota ja
näyttää hyviä ratkaisuja kohtiin, joissa olet jumissa.
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Joka tapauksessa tavoitteena on saada toimiva ja
kaunis keittiö, joka on kokonaisvaltaisesti ja älykkäästi
suunniteltu, kiitos matkan varrella saadun pienen avun.
Leikittele yksityiskohdilla
Monet ihmiset pitävät siitä, että keittiön kalusteiden
etuosat ovat rauhallisen värisiä, joko valkoisia, mustia
tai harmaasävyisiä. Haasta näitä värivalintoja vapaasti,
mutta vältä valitsemasta kaappien etuosien väriksi sellaista trendiväriä, mitä et yleensä käytä. Tärkeintä on
valita sellaista, mikä sopii sinulle! Hyvä idea on leikitellä
mieluummin värillisillä tai kuvioiduilla laatoilla, tapeteilla,
nupeilla ja kahvoilla, tai vaikkapa seinän väreillä. Yksi
tyiskohdat on helpompia ja halvempia korvata, kun
kyllästyt. Keittiöön voi luoda täysin uuden ilmeen muuttamatta itse keittiöratkaisua.
Ajattele kauaskantoisesti
Useimmissa kodeissa uusi keittiö on suuri sijoitus.
Pitkällä aikavälillä laadukkaat ja toimivat ratkaisut ovat
kuitenkin hyvä sijoitus. Esimerkiksi hyllyillä varustetut
kaapistot ovat edullisempia kuin laatikot, mutta laatikot
ovat paljon käytännöllisempiä. Jos oikaiset ratkaisuissa
remontin aikana, saatat päätyä tilanteeseen, jossa
keittiö ei toimikaan haluamallasi tavalla.
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*Hintaan sisältyvät kaapit, etuosat, työtasot, sisäosien sisustus, saranat, peitelevyt, sokkelit, jalat, laatikot ja ovet.
Hintoihin eivät sisälly keittiöallas, hana ja kodinkoneet.

MIKSI ET
N O S TA I S I TA S O A ?

Nosta vaatimustasoasi - ja astianpesukoneesi alempi kori miellyttävämmälle korkeudelle
ComfortLift®-tekniikan avulla. Ja anna astioiden tulla luoksesi. Miksi tehdä kompromisseja
keittiössä, ja tyytyä johonkin, mikä ei vastaa odotuksiasi.
CHALLENGE THE EXPECTED
A E G . F I / TA S T E

MALLI STOT
MALLI
STOT
Mallit & hinnat
MALLI STOT
MALLI STOT
MALLI STOT
MALLI STOT
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1x
1x

Allaskaappi ja jäteteline
Alakaappi ja 1 hylly

1x
1x
4x

Kaappi uunia varten
Laatikosto, jossa 3 ylellistä laatikkoa
Yläkaappia, 2 hyllyä

1 x Työtaso, laminaatti 3062 mm
10 x Diamond-nupit
2 x Sokkeli

HEDY BEIGE
19 mm sileä maalattu MDFovi, reunassa 2 mm pyöristys.
Kaikki pinnat käsitelty kulutusta kestävällä lakalla.

HEDY VIHREÄ
19 mm sileä maalattu MDFovi, reunassa 2 mm pyöristys.
Kaikki pinnat käsitelty kulutusta
kestävällä lakalla.

HEDY VAALEAN HARMAA
19 mm sileä maalattu MDFovi, reunassa 2 mm pyöristys.
Kaikki pinnat käsitelty kulutusta
kestävällä lakalla.

HEDY KESKIHARMAA
19 mm sileä maalattu MDFovi, reunassa 2 mm pyöristys.
Kaikki pinnat käsitelty kulutusta kestävällä lakalla.

2299€

2299€

2080€

2080€
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BERA KLASSIK
VALKOINEN
16 mm sileä silkinhimmeä
melamiiniovi.

ELFI MOKKA
16 mm sileä melamiiniovi,
väri tumma mokka.

ELFI KESKIHARMAA
16 mm melamiiniovi, väri
harmaa.

KARMA
16 mm struktuuripintainen melamiiniovi, jossa vaalean jalavan värinen
vaakasuuntainen kuviointi.

1369€

1444€

1444€

1803€

LAVA
16 mm sileä melamiini ovi.
Pystysuuntainen tryffelinharmaa
tammikuvio.

FRYD KLASSIK VALKOINEN
16 mm MDF-ovi jyrsittyine
profiileineen ja kevyesti pyöristettyine
reunoineen. Kaikki pinnat on käsitelty
kulutusta kestävällä lakalla.

FRYD HARMAA
16 mm MDF-ovi jyrsittyine
profiileineen ja kevyesti pyöristettyine reunoineen. Kaikki pinnat on
käsitelty kulutusta kestävällä lakalla.

HILL KLASSIK VALKOINEN
16 mm valkoiseksi maalattu MDF-ovi
kevyesti pyöristetyin reunoin. Kaikki
pinnat on käsitelty kulutusta kestävällä
valkoisella lakalla.

1803€

1803€

1803€

1803€

MAGNORA KLASSIK
VALKOINEN
19 mm sileä MDF-ovi vedin
uralla. Kaikki pinnat on käsitelty
kulutusta kestävällä lakalla.

MAGNORA KESKIHARMAA
19 mm sileä MDF-ovi vedin
uralla. Kaikki pinnat on käsitelty
kulutusta kestävällä lakalla.

MARNORA KLASSIK
VALKOINEN KORKEAKIILTO
19 mm sileä maalattu MDF ovi
vedinuralla. Kaikki pinnan käsitelty
kulutusta kestävällä lakalla.

RAGNE TUMMA TAMMI
19 mm kiiltävä melamiiniovi
jossa tumman tammen värinen
pystysuora kuviointi. Reunoissa
1,3 mm struktuuripintainen lista.

1803€

2080€

2080€

1816€

RAGNE MUSTA
19 mm kiiltävä melamiiniovi
jossa tumman jalavan
värinen pystysuora kuviointi.
Reunoissa 1,3 mm
struktuuripintainen lista.

SIGUN VAALEAN HARMAA
19 mm suorareunainen
MDF-peiliovi. Kaikki pinnat
käsitelty kulutusta kestävällä
lakalla.

SIGUN KESKIHARMAA
19 mm suorareunainen
MDF-peiliovi. Kaikki pinnat
käsitelty kulutusta kestävällä
lakalla.

SIGUN KLASSIK VALKOINEN
19 mm suorareunainen
MDF-peiliovi. Kaikki pinnat
käsitelty kulutusta kestävällä
lakalla.

1816€

2080€

2000€

2080€
Parma by Power
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M I K S I V Ä L I T TÄ Ä
L Ä M P Ö T I L A S TA ?

Tilaa ateria komentopyörällä varustetusta SteamPro-uunistasi samalla tavalla,
kun tilaisit ravintolassa. Valitse kypsyysaste verinen, medium tai kypsä saadaksesi
täydelliset tulokset myös kotona, joutumatta miettimään uunin lämpötilaa. Miksi tehdä
kompromisseja uunin suhteen, ja tyytyä johonkin, mikä ei vastaa vaatimustasoasi.
CHALLENGE THE EXPECTED
A E G . F I / TA S T E

Altaat
Esimerkkejä allasvalikoimastamme

Blanco Metra 6

Blanco Metra 6 S

Franke Mythos
MTG 210 valkoinen

Intra Frame FR97SH

Franke Mythos
MTG 210 harmaa

Blanco Metra XL 6 S

Intra Linea 3440

Intra Linea 7140

Intra Linea 5040

Intra Frame FR97SX

Intra Omnia 60SH

Intra Omnia 78D

*Altaat ovat laminaattitasoon uppoasennettavia malleja

HYVIÄ UUTISIA.
UUSI FIKSU RATKAISU.

FRANKE RBP 400 CDK
Teräs, hanalipalla.
Upotusta tai alleliimausta varten.

INTRA OMNIA 600 SF
Teräs, hanalipalla.
Upotusta tai alleliimausta varten.

FRANKE MYTHOS
Fragranite-keittiöallas, hanalipalla.
Grafiittipintakäsitelty, metallic.
Upotusta tai alleliimausta varten.

FRANKE RB 480 CDK
Teräs, hanalipalla.
Upotusta tai alleliimausta varten.

Runkoon valmiiksi asennetut ruuvit ja tapit
helpottavat ja nopeuttavat kasaamista
Olemme nyt tehneet rungon kasaamisesta helppoa ja nopeaa.
INTRA HORIZON HZ815D
Upotusta tai alleliimausta varten.

Kaikki rungon kiinnitysosat, kuten ruuvit ja tulpat, on valmiiksi

INTRA HORIZON HZD815 SH
INTRA HORIZON HZD1120D
paikoilleen,
mikä nopeuttaa
Upotusta tai alleliimausta esiasennettuUpotusta
tai alleliimausta
varten R/L.
varten R/L.

INTRA UNIVERSO

rungon
kasaamista.
150 WT
Upotusta tai alleliimausta
varten.

Unelmiesi keittiö helposti
ja vaivattomasti!

INTRA UNIVERSO UNI200D
Upotusta varten.

INTRA UNIVERSO UNI150D
Upotusta varten.

INTRA UNIVERSO UNI100D
Upotusta varten.

Parma by Power
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HANAT
HANAT
Esimerkkejä hanavalikoimastamme
HANAT
HANAT
HANAT
HANAT
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GROHE MINTA
Kromia, korkea juoksu
putki, ulosvedettävä
poresuutin.

TAPWELL SK 184
Kromia, korkea juoksuputki, astianpesukoneliitäntä.

GROHE EUROSMART
Kromia, korkea juoksuputki,
astianpesukoneliitäntä.

GROHE FEEL
Supersteel, korkea
juoksuputki.

HANSGROHE FOKUS E2
Kromia, kääntyvä juoksuputki.

GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Kromia, kääntyvä juoksuputki.

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
Kromia, matala juoksuputki,
astianpesukoneliitäntä.

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
Kromia, korkea juoksuputki,
astianpesukoneliitäntä.

MORA MMIX K5
Kromia, korkea juoksuputki.

MORA MMIX K7
Kromia, korkea juoksuputki,
astianpesukoneliitäntä.

GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Kromia, korkea juoksuputki.

DAMIXA SILHOUET
Keittiöhana. Musta.
U-juoksuputki. APK
venttiili.

DAMIXA SILHOUET
DAMIXA SILHOUET
Keittiöhana. Messinki. U-juok- Keittiöhana. Teräs. U-juoksuputki. APK venttiili.
suputki. APK venttiili.

GROHE MINTA VENTO
Keittiöhana. Kromi.
C-juoksuputki.

GROHE MINTA VENT
Keittiöhana. Kromi, L-juoksuputki.

GROHE MINTA VENTO
Keittiöhana. Kromi.
C-juoksuputki. Ulosvedettävä suutin.

GROHE MINTA VENTO
Keittiöhana. Kromi. L-juoksuputki. Ulosvedettävä
suutin.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu
grafiitti. L-juoksuputki.
Ulosvedettävä suutin.

Parma by Power

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu
grafiitti. C-juoksuputki.
Ulosvedettävä suutin.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu
grafiitti. C-juoksuputki.
Ulosvedettävä suutin.

GROHE MINTA Keittiöhana. Harjattu grafiitti.
L-juoksuputki. Ulosvedettävä suutin. APK-venttiili.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu
messinki. C-juoksuputki.
Ulosvedettävä suutin.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu
messinki. L-juoksuputki.
Ulosvedettävä suutin.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu
messinki. C-juoksuputki.
Ulosvedettävä suutin.
APK-venttiili.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Harjattu messinki. L-juoksuputki. Ulosvedettävä suutin. APK-venttiili.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Kromi.
C-juoksuputki. Ulosvedettävä suutin. APK-venttiili.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Kromi. L-juoksuputki. Ulosvedettävä
suutin. APK-venttiili.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Matta musta.
C-juoksuputki.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Matta musta.
L-juoksuputki.

GROHE MINTA
Keittiöhana. Matta musta.
L-juoksuputki. Ulosvedettävä suutin.

ORAS CUBISTA
Keittiöhana. Kromi.
C-juoksuputki. Sähköinen
APK-venttiili.

ORAS CUBISTA
Keittiöhana. Kromi.
U-juoksuputki. Sähköinen
APK-venttiili.
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perfect integration
Franke Maris keittiöaltaat
Maris tuoteperheen keittiöaltaat tarjoavat täydellisen tasapainon suunnittelun ja toimivuuden välillä. Altaat on valmistettu Sveitsissä.
Suorakulmaisen muotoilun ansiosta pesuallas näyttää modernilta vaarantamatta helppohoitoisuutta. Kaikki Maris-altaat toimitetaan
Franken integroidulla ylivuodolla, mikä tukee altaiden tyylikästä ulkoasua. Tee Maris pesualtaasta fantastinen työasema hyödyntäen
erityisiä lisävarusteita täydellisen ergonomian ja käyttökokemuksen saavuttamiseksi. Katso lisää osoitteesta www.franke.com
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ONE UNIT. YOUR BLANCO UNIT.

Let the daily use of the sink area be as efficient as possible.
Select a sink, mixer tap and waste system that suits your lifestyle.
Check out the product range on power.fi

kjøkken- og interiørbeslag

Parma by Power
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KIVEÄ
VAI PUUTA?

Oletko miettinyt, minkä tyylisen työtason haluat, ja mikä materiaali olisi paras keittiöösi?
Powerilta saat laadukkaat työtasot kilpailukykyiseen hintaan kaikissa materiaaleissa massiivipuusta laminaattiin ja kivipintoihin – keittiösi mittojen ja halutun tunnelman mukaan.
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VE D I N
VE D I N
Esimerkkejä vedinvalikoimastamme
VE
DI N
VE D I N
VE D I N
VE D I N
ZIRKON MESSING
9,6 cm

ZIRKON KROM
9,6 cm

AMETYST
19,6 cm, 29,6 cm,
39,6 cm, 44,6 cm,
49,6 cm, 59,6 cm,
79,6 cm

AMETYST TUPLA
39,6 cm, 49,6 cm,
59,6 cm

LAPIS
16 cm

JASPER
19,2 cm, 25,6 cm

QUARTZ
16 cm

OPAL
12,8 cm, 25,6 cm

CRYSTAL
16 cm

RUBY
3,2 cm

CANYON
BROWN
20 cm

CANYON
ANTRASITT
20 cm

CANYON
BØRSTET SORT
20 cm

CANYON
MESSING
20 cm

DOME SORT

CANYON SMALL
ANTIIKIN RUSKEA
4,0 cm

CANYON SMALL
ANTRASIITTI
4,0 cm

CANYON SMALL
HARJATTU MUSTA
4,0 cm

CANYON LITEN
MESSING
4,0 cm

GROOVE
MUSTA/ANTIIKIN
RUSKEA

LUX MESSING
12,8 cm

LUX MESSINKI
/MUSTA NAHKA
12,8 cm

LUX KROM
12,8 cm

LUX KROMI/MUSTA
NAHKA
12,8 cm

PEAR KNOP MUSTA/
TERÄSLOOK

LINK MUSTA
12,8 cm

LINK ANTIIKIN
RUSKEA
12,8 cm

RADIAN MUSTA
6,4 cm

RADIANT TERÄSLOOK
6,4 cm

ROUND TERÄSLOOK

TOPAS MESSING
12,8 cm

TOPAS KROM
12,8 cm

TOPAZ WHITE
12,8 cm

TOPAZ STEEL
12,8 cm, 25,6 cm

ROUND KROM

PEAR TERÄSLOOK
6,4 cm

PEAR MUSTA
6,4 cm

TURMALIN
12,8 cm

ARC BERYLL
12,8 cm

ROUND MESSING
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Keittotaso integroidulla
liesituulettimella
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BORAn avulla voit toteuttaa unel-

BORA Pure – paras design,

miesi keittiön: saat esteettömän

hiljainen ja tehokas. Tilaa kokata,

näkymän ja raikkaan sisäilman.

helppo käyttää ja puhdistaa.

TYÖTAS OT
TYÖTAS OT
TYÖTAS OT
Työtasot TYÖTAS OT
TYÖTAS OT
249 TUHKA

558 BETONI
Vain erikoismitoitettuna

525 MUSTA KIVI

565 TUMMA LIUSKEKIVI
Vain erikoismitoitettuna

534 HARMAA VÄRE
Vain erikoismitoitettuna

542 HARMAA METALLI

571 TAMMI

590 VAALEA RAPPAUS

597 MUSTA KIMALLUS
Vain erikoismitoitettuna

599 DELANO TAMMI

600 VAALEA BETONI
Vain erikoismitoitettuna

613 TUMMA JALAVA
Vain erikoismitoitettuna

619 MARMORI
Vain erikoismitoitettuna

635 VALKOINEN

623 BORDEAUX TAMMI
Vain erikoismitoitettuna

625 TERRAZZO
Vain erikoismitoitettuna

649 TUMMAN HARMAA
KIVI

Työtasoon kohdistuu suurin kulutus keittiössä. Sen täytyy kestää vesiroiskeita ja kovaa käyttöä. Hyvä
työtaso on ratkaisevan tärkeässä asemassa keittiön laadukkuutta ja ulkonäköä ajatellen. Työtasoja on
tarjolla paljon erilaisia. Kaikki vakiotasot ovat paksuudeltaan 30 mm, mutta niitä toimitetaan erikoismitoitettuina myös 20 mm:n ja 40 mm:n paksuisina.
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SIISTI.
SIISTIMPI.
SIISTEIN.
Kuinka ruokatarvikkeet ja välineet pysyvät
järjestyksessä kaapeissa ja laatikoissa? Jokaisella
on omat tapansa, mutta toimivilla ratkaisuillamme
kaikille välineille löytyy oma paikkansa.
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Puiset aterinlokerikot
1. Aterinlokerikko, vaalea saarnia, 80 cm:n laatikkoa varten. 2. Veitsiteline, vaalea saarnia. 3. Maustepurkkiteline, vaalea saarnia
4. Laatikonjakaja, vaalea saarnia, 50 cm. 5. Laatikonjakaja, vaalea saarnia, 40 cm.
6. Aterinlokerikko, vaalea saarnia laatikkoa varten, 60 cm. 7. Aterinlokerikko, vaalea saarnia, 50 cm:n laatikkoa varten.
8. Latausasema, vaalea saarnia, 60 cm:n laatikkoa varten. 9. Laatikonjakaja, vaalea saarnia, 60 cm:n laatikkoa varten.
Muoviset aterinlokerikot
10. Muovinen aterinlokerikko 60 cm laatikkoa varten. 11. Muovinen aterinlokerikko 40 cm laatikkoa varten.
12. Muovinen aterinlokerikko 50 cm laatikkoa varten. 13. Laatikonjakaja 40 cm laatikkoa varten. 14. Laatikonjakaja
50 cm laatikkoa varten. 15. Muovinen aterinlokerikko ja mausteteline 80 cm laatikkoa varten. 16. Muovinen
aterinlokerikko 80 cm laatikkoa varten. 17. Laatikonjakaja 60 cm laatikkoa varten. 18. Veitsiteline, pyökkiä, muovilokerikkoa varten.
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Älykkäät ratkaisut
Suuri valikoima älykkäitä ratkaisuja myymälässä ja netissä.
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Uusi moduuleista koottava
kotimainen FESTIVO
Suomalaista designia keittiöösi - Hollolassa valmistetut kylmiöt ja pakastimet

Festivo on markkinoiden ainoa suomalainen kodin
kylmälaite. Jokaisessa Hollolassa valmistetussa
Festivossa yhdistyvät laadukkaat ja testatut
komponentit suurtalouspuolelta sekä täsmällinen
suomalainen työnjälki.

festivofinland

www.festivo.fi

Uusi Festivo on myös ainoa kylmälaite, jonka sisätilat
ovat muunneltavissa tarpeen mukaan ja moduulit voi
sijoitella vapaasti keittiön tilojen mukaan!
Suunnittele omaan keittiöösi sopiva Festivo
osoitteessa www.festivo.fi!

TAKUU &
ASIAKAS			PALVELU
VARAA ILMAINEN SUUNNITTELUAIKA
Autamme sinua mielellämme. Varaa ilmainen
suunnitteluaika osoitteesta power.fi/keittiö
tai lähimmästä Power-myymälästä.
Meille voit varata myös etäsuunnitteluajan.
RAHOITUS
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden maksaa
myöhemmin tai jakaa maksun sinulle sopiviin
kiinteisiin kuukausieriin.

ASENNUS
Ammattitaitoiset yhteistyökumppanimme auttavat asennuksen kanssa. Kysy lisää myyjiltämme.
25 VUODEN TOIMIVUUSTAKUU
Annamme 25 vuoden toimivuustakuun,
joka koskee kaikkia liikkuvia osia: saranoita,
laatikoiden sivulevyjä, kiskoja, metallilankakoreja
ja metallilankatuotteiden metallikiinnikkeitä.

TOIMITUS
Parma-laatukeittiöt valmistetaan Pohjoismaissa ja toimitetaan jopa 14 arkipäivän kuluessa.
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Toteuta unelmiesi keittiö
Power-kortilla!
Keittiökokonaisuus 3 000 € tai 36 erässä 92 €/kk
Korko 0 %, kuukausimaksu 9,12 €, luottohinta 3 329 €, todellinen vuosikorko 7,10 %

• Edullista maksuaikaa jopa 120 kuukautta
• Luottorajasi voi olla jopa 20 000 euroa
• Saat ensimmäisen laskun vasta, kun keittiösi
on toimitettu
• Power-kortissasi on kattava lisäturvaa
antava vakuutus
• Power-kortilla keräät myös Finnair Plus palkintopisteitä
• Kortinhaltijana saat lisäksi hyviä vaihtuvia
etuja Powerilta
Kysy lisää Power-myyjältäsi!
Power Ecster on jatkuva luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle luottosaldolle on 24,28 % ja maksettava kokonaismäärä 1684,08 euroa.
Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, joka on 0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa ja nimelliskorko 15,56 % (6/2021).
Todellisen vuosikoron laskennassa oletetaan, että luotto myönnetään vuodeksi ensimmäisestä nostosta, jäljellä oleva luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat viimeisellä maksuerällä
kokonaan maksetuiksi, luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä 140,34 euron kuukausieränä ja, että luottokustannukset otetaan huomioon nostojen ja pääoman takaisinmaksujen
mukaisesti luottosopimuksessa sovitulla tavalla.
Luoton myöntää Ecster AB, sivuliiketoiminta Suomessa, Itämerenkatu 11-13, Helsinki.

URBAN
URBAN
URBAN
URBAN
URBAN
URBAN
URBAN
URBAN

Lue lisää: power.fi/keittio

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
08/2021

