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LITTEITÄ 
PAKETTEJA.

TOIMIVA KEITTIÖ.

Mitä tapahtuu, kun pakkaamme Parma-keittiön 
tehokkaammin ja tuomme sen lähellesi Power-
myymälöihin? 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 tilaamaan se Powerilta!
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PARMA & POWER
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 asen-
nettava Parma-keittiömallisto kestää aikaa ja elämää. 
Keittiöt ja niiden kaikki  mekaaniset osat, kuten sara-

nat ja laatikostojen kiskojärjestelmät, käyvät läpi tiukat 
laatutarkastukset ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. 
Laadun varmistamiseksi keittiökomponentteja testa-
taan jatkuvasti. Parma-keittiökaapistojen vakiomitoitus 
on yhteensopiva tunnetuimpien kodinkonetoimit-
tajien mallistojen kanssa. Voit vapaasti valita sinulle 
parhaiten sopivat kodinkoneet.
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POWER on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava elek-
troniikkaketju ja suunnannäyttäjä. Powerilla on kattava 
verkosto myymälöitä Suomessa. Power-myymälöiden 
valikoimasta löytyy parhaat ja tunnetuimmat merkki-
tuotteet. 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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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! 

Moni kokee kalusteiden rungon 
kasaamisen keittiöremontin 
työläimmäksi ja aikaa vievimmäksi 
vaiheeksi. 

Laatikoiden kiskojen, saranoiden ja 
kahvojen  kiinnittäminen puolestaan 
vie vähemmän aikaa.  Me päätimme 
keskittyä runkojen asentamiseen, jotta 
itsekoottava keittiö olisi  entistäkin 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?

Valmiiksi 
paikoillaan!

ÄLYKÄS 
RATKAISU! 

HYVIÄ UUTISIA.
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KEITTIÖ ASKEL 
ASKELEELTA.

1. BUDJETOI
Laadi realistinen budjetti kaikelle, mitä haluat tehdä.
Ehkä  sinun ei tarvitse uusia koko keittiötä, vaan 
voit säilyttää  jotain vanhaa. Täytyykö esimerkiksi 
lattiapinnat vaihtaa? Sisällytä kaikki kulut laskelmiisi. 
Tehtyäsi  tämän 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 toi-
minut 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.

Uusi upea keittiö vaatii suunnittelua ennen hankintaa. 
Tässä neljä vinkkiä, jotka tekevät projektista helpomman.
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MAGNORA
 KESKIHARMAA 

MAGNORA
KESKIHARMAA

6598 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin.
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Keittiö on tila sekä arkeen että juhliin. Keskiharmaa Magnora-ovi 
antaa minimalistisen ja kauniin vaikutelman virtaviivaisine linjoineen sekä 
urbaanin ulkoasun, joka sopii kaikkiin tilaisuuksiin. Tässä keittiösaareke on 
varustettu pidennetyllä työtasolla – täydellinen pikaiseen aamiaiseen. 

19 mm:n MDF-ovi vedinuralla. Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, 
vaalean harmaa ja keskiharmaa.
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MAGNORA 
 KLASSIK VALKOINEN

MAGNORA
KLASSIK VALKOINEN

5772 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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Kuvassa Magnora valkoiseksi maalattuna. Valkoisten etuosien ja yhteensopivan 
työtason ansiosta keittiö saa puhtaan ja raikkaan ilmeen. Komerokaappien ja 
kodinkoneiden sisäänrakentaminen seinään on älykäs tapa hyödyntää seinäalaa, 
samalla saadaan enemmän tilan tuntua.

19 mm:n MDF-etuosa vedinuralla. Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, 
vaalean harmaa ja keskiharmaa.
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MAGNORA 
 VAALEAN HARMAA

MAGNORA
VAALEAN HARMAA

5707 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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Kaikki yhdellä seinällä! Tässä tilaa hyödynnetään maksimaalisesti ilman 
että keittiö vaikuttaa suurieleiseltä. Magnora sulautuu ympäristöön 
hillittyjen vaaleanharmaiden väriensä ja minimalististen virtaviivaisten 
linjojensa ansiosta. Niin yksinkertaista – ja niin kaunista!

19 mm:n MDF-ovi vedinuralla. Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, 
vaalean harmaa ja keskiharmaa.



14 Parma by Power 2022

LAVA
TRYFFELINHARMAA 
TAMMI

Joskus yksinkertainen muotoilu 
on parasta.  Luonnon ja urbaanin 
kohdatessa syntyi Lava – moderni 
keittiö. Keittiösaareke muodostaa 
luonnollisen keskipisteen, ja tuplattu 
kaappien korkeus tarjoaa runsaasti 
säilytystilaa. Puhtaat linjat ja 
luonnolliset värit luovat lämpimän 
kodikkaan olon. 

16 mm:n struktuuripintainen 
melamiiniovi. 
Tryffelinharmaa tammen värinen 
pystysuuntainen kuviointi.
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LAVA
TRYFFELINHARMAA  

TAMMI

3326 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin.
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SIGUN
 VAALEAN HARMAA

Harmaasävyinen Sigun on keittiö, jonka tyylikkäästä 
yksinkertaisuudesta on helppo pitää. Hillityn linjak-
kaat yksityiskohdat antavat keittiölle modernin ilmeen 
tekemättä siitä liian minimalistista. Jos haluat keittiön,  
joka kutsuu viihtymään ja jossa kaikki pysyy järjestyk-
sessä, tämä on oikea valinta sinulle.
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SIGUN
VAALEAN HARMAA

5635 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 

19 mm:n maalattu MDF-ovi kehystetyllä 
ulkoasulla. 
Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, vaalean 
harmaa ja keskiharmaa.
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SIGUN
 KESKIHARMAA

SIGUN
KESKIHARMAA

6845 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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Modernin ei tarvitse olla synonyymi kylmälle minimalismille – moderni muotoi-
lu voi myös kutsua  perheen ja ystävät miellyttäviin hetkiin  kodin tärkeimpään 
huoneeseen. Saareke tarjoaa runsaasti säilytystilaa ja valaistut kaapit antavat 
huoneelle kivan tunnelman. Ainutlaatuinen neliömäinen muotoilu ja hienot 
yksityiskohdat tekevät Sigun keskiharmaasta hyvän valinnan. 

19 mm:n maalattu MDF-etuosa kehystetyllä ulkoasulla. 
Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, vaalean harmaa ja keskiharmaa.
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Jos pidät klassisesta tyylistä, tulet ihastumaan valkoiseen
Sigun-mallistoon. Tässä keittiössä on hillittyjä, mutta 
harkitun viehättäviä yksityiskohtia. Keittiössä on runsaasti 
säilytystilaa, mikä auttaa  pitämään tilan siistinä.

19 mm:n maalattu MDF-etuosa kehystetyllä 
ulkoasulla. Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, 
vaalean harmaa ja keskiharmaa.

SIGUN
 KLASSIK VALKOINEN
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Toimiva sisältä ja ulkoa! 
Katso näppärät ratkaisumme sivulta 71.

SIGUN
KLASSIK VALKOINEN

5532 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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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 melamiinipinta, keskiharmaa.

ELFI
 KESKIHARMAA

ELFI
KESKIHARMAA

3811 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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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 melamiinipinta, mokka.

ELFI
 MELLOMGRÅ

ELFI
MOKKA
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Suuri valikoima nuppeja ja vetimiä. 
Katso sivu 62-63.

ELFI
MOKKA

4836 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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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.

Filament-lamput

Centris

Motion sensor

Lightstrip Plus
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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 ?

A E G . F I / TA S T E

Tilaa ateria komentopyörällä varustetusta SteamPro-uunistasi samalla tavalla  
kuin 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. 

C H A L L E N G E  T H E  E X P E C T E D
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RAGNE
 MUSTA 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 sydämenä. Tummissa tammikuvioisissa 
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:n kiiltävä melamiiniovi, jossa pystysuora kuvio.
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RAGNE
MUSTA TAMMI

5017 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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RAGNE
 TUMMA TAMMI

Hyvin harkitun keittiöratkaisun avulla saat runsaasti 
kaappitilaa ja avaat mahdollisuuksia sekä elektronii-
kalle että kodinkoneille. Hyvät työtasot tarjoavat 
tilaa kaikelle ruoanlaitosta ja leivonnasta aina 
miellyttävään seurusteluun, keittiöelämään kodin  
sydämenä. Tummissa tammikuvioisissa Ragne-
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kalusteissa modernit tavalliset etuosat kohtaavat 
ajattoman puukuvion, joka ei mene muodista. 
Anna kalusteiden etuosille erityisen lämmin ilme 
lämpimän värisillä pesualtailla ja vesihanoilla. 

19 mm:n kiiltävä melamiiniovi, jossa pystysuora kuvio.

RAGNE
TUMMA TAMMI

6380 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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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 

HEDY
 KESKIHARMAA
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ja tarjoaa tilaa kaikelle mitä haluatte kodinkoneilta ja 
elektroniikalta. Hedy luo kattavan keittiön, jossa on 
värivalikoima jokaiseen makuun. 

Sileä, maalattu MDF-ovi. Värivaihtoehtoina 
vaalean harmaa, keskiharmaa, beige ja vihreä.

HEDY
KESKIHARMAA

6784 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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Funkkiskeittiö! Puhtaiden linjojensa ja yksinkertaisen 
muotokielensä ansiosta Hedy on kuin luotu funkkistyyliä 
varten. Kuvassa beigenvärinen Hedy, joka luo rauhallisen 
pehmeän tunnelman keittiöön. Pitkän työtason ja useiden 
tilavien laatikoiden ansiosta pystyt hyödyntämään tilan 
mahdollisimman hyvin, samalla kun sinulla on vaivaton 
pääsy kaikkeen tarvitsemaasi. 

HEDY
 BEIGE
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Sileä, maalattu MDF-ovi. Värivaihtoehtoina 
vaalean harmaa, keskiharmaa, beige ja vihreä.

HEDY
BEIGE

7514 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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Kuvassa Hedy toisenlaisena keittiöratkaisuna, vihreänä. 
Saarekkeessa on pidennetty työtaso, josta saa tilavan 
ruokailupöydän. Saarekkeen sisäänrakennettu keittoalue 
houkuttelee ruoanlaittoon, samalla kun seurustelet 
vieraiden kanssa. Tästä on vaikea pistää paremmaksi!

HEDY
 VIHREÄ
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Sileä, maalattu MDF-ovi. Värivaihtoehtoina 
vaalean harmaa, keskiharmaa, beige ja vihreä.

HEDY
VIHREÄ

7514 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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FRYD
 HARMAA

Perinteisten ja puhdaslinjaisten 
etuosiensa myötä vaalean harmaa 
Fryd tarjoaa klassisen ulkoasun 
toimivaan ja kestävään keittiöön.         
Pitkät työtasot ja avoin ratkaisu 
sopii kaikkiin koteihin.
Tähän keittiöön haluat mielelläsi 
kutsua ystäviä ja sukulaisia 
nauttimaan hyvistä ruoista.

16 mm:n maalatussa MDF-
etuosassa on jyrsitty profiili ja 
hieman pyöristetyt kulmat.

Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, 
vaalean harmaa ja keskiharmaa.
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FRYD
HARMAA

3073 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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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.
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16 mm:n sileä MDF-profiiliovi, reunassa 2 mm:n pyöristys. 

Värivaihtoehtoina klassik valkoinen, vaalean harmaa 
ja keskiharmaa.

FRYD
KLASSIK VALKOINEN

4266 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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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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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.

Katso koko valikoima Powerissa

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.
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Enemmän intoa ja nostetta. Huone, jossa on runsaasti 
tilaa. Näihin ominaisuuksiin tähtäsimme Karmaa suunni-
tellessa. Keittiössä on hyvät työtasot ja keittiösaarek-
keessa 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.

KARMA
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Suuri valikoima altaita! Katso sivu 56-59.

KARMA

6585 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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HILL
 KLASSIK VALKOINEN 

Hill on keittiö, joka erottuu joukosta näyttävine 
mustine yksityiskohtineen. Ne luovat mielen-
kiintoisia kontrasteja valkoisia etuosia vasten. 
Lisäksi se on tehokas keittiö, joka on suunni-
teltu aktiivista toimintaa varten. Paistouunin 
ja kompaktiuunin ansiosta Hill tarjoaa sinulle 
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HILL
KLASSIK VALKOINEN 

3144 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 

aivan uusia mahdollisuuksia saada ruoka
nopeasti pöytään tai ajastaa monimut-
kaisen ruokalajin valmistus täydelliseksi.

16 mm:n sileä valkoinen MDF-ovi. 
Reunassa 2 mm:n pyöristys. 



Bera on yksinkertainen ja tilate-
hokas 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:n sileä melamiiniovi.

BERA
 KLASSIK VALKOINEN

48 Parma by Power 2022
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BERA
KLASSIK VALKOINEN

1488 €
Hintoihin eivät sisälly työtasot, 

keittiöallas, hana ja kodinkoneet.
Sis. alv:n. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. 
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kjøkken- og interiørbeslag 

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.

ONE UNIT. YOUR BLANCO UNIT.

Check out the product range on power.fi
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Keittiösi tulee näyttämään upealta! Mutta onhan se myös 
toimiva? Varaa reilusti aikaa keittiön suunnitteluun, niin 
säästät aikaa myöhemmin.

L-keittiö

Rinnakkaiskeittiö U-keittiö

L-keittiö saarekkeineen 

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

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.

KÄYTÄNNÖLLINEN
   KEITTIÖ.
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1x Allaskaappi ja jäteteline

1x Alakaappi ja 1 hylly

1x Kaappi uunia varten ja  

 ulosvedettävä levy

1x Laatikosto, jossa 3 ylellistä 

 laatikkoa

4x Yläkaappi, 2 hyllyä

1x Työtaso, laminaatti 3062 mm

10x  Round-nupit

2x Sokkeli

3x   Sokkelijalat 4 kpl

YLEISKATSAUS
 MALLIT JA HINNAT

MALLI HINTAAN SISÄLTYY:
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ELFI, MOKKA
16 mm:n sileä melamiiniovi, 
mokka. 

1472 €

BERA, KLASSIK VALKOINEN
16 mm:n sileä silkinhimmeä 
melamiiniovi.   

1396 €

LAVA
16 mm:n sileä melamiiniovi. 
Pystysuuntainen tryffelinharmaa 
tammikuvio. 

1838 €

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

1838 €

ELFI, KESKIHARMAA
16 mm:n sileä melamiiniovi, 
harmaa. 

1472 €

HILL, KLASSIK VALKOINEN
16 mm:n valkoiseksi maalattu MDF-
ovi kevyesti pyöristettyine reunoineen.  
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä valkoisella lakalla.

1838 €

FRYD, KESKIHARMAA
16 mm:n MDF-ovi jyrsittyine profiileineen 
ja kevyesti pyöristettyine reunoineen. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä harmaalla lakalla.

1838 €

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

1838 €

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

1838 €
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MAGNORA, VAALEAN HARMAA
19 mm:n sileä MDF-ovi vedinuralla. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä vaalean harmaalla lakalla.

2117 €

MAGNORA, KLASSIK VALKOINEN
19 mm:n sileä MDF-ovi vedinuralla. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä valkoisella lakalla.

1838 €

RAGNE, MUSTA TAMMI
19 mm:n sileä melamiiniovi, jossa 
mustan tammen värinen pystysuora 
kuviointi. 

1931 €

SIGUN, KESKIHARMAA
19 mm:n MDF-ovi kehystetyllä ulkoasulla. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä vaalean harmaalla lakalla.

2117 €

RAGNE, TUMMA TAMMI
19 mm:n sileä melamiiniovi, jossa 
tumman tammen värinen pystysuora 
kuviointi. 

1931 €

SIGUN, VAALEAN HARMAA
19 mm:n MDF-ovi kehystetyllä ulkoasulla. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä vaalean harmaalla lakalla.

2117 €

MAGNORA, KESKIHARMAA
19 mm:n sileä MDF-ovi vedinuralla. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä harmaalla lakalla.

2117 €

SIGUN, KLASSIK VALKOINEN 
19 mm:n MDF-ovi kehystetyllä ulkoasulla. 
Kaikki pinnat on käsitelty kulutusta 
kestävällä valkoisella lakalla.

2117 €

Hintaan eivät sisälly keittöallas, hana ja kodinkoneet. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

HEDY, VAALEAN HARMAA
19 mm:n sileä MDF-ovi. Kaikki pinnat 
on käsitelty kulutusta kestävällä 
vaalean harmaalla lakalla.

2117 €
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HEDY, KESKIHARMAA
19 mm:n sileä MDF-ovi. Kaikki pinnat 
on käsitelty kulutusta kestävällä 
keskiharmaalla lakalla.

2117 €

HEDY, BEIGE
19 mm:n sileä MDF-ovi. Kaikki pinnat 
on käsitelty kulutusta kestävällä 
beigellä lakalla.

2341 €

HEDY, VIHREÄ
19 mm:n sileä MDF-ovi. Kaikki pinnat 
on käsitelty kulutusta kestävällä 
vihreällä lakalla.

2341 €

ALUMIINIVITRIINI. 
Hopeanharmaa kehys, 
himmennetty lasi.

ALUVITRINE
Musta kehys, kirkas 
lasi.

HILL
Kirkas lasi. 
Klassinen valkoinen.

HEDY/SIGUN
Kirkas lasi. Klassinen 
valkoinen, vaalean 
harmaa, keskiharmaa, 
vihreä, beige.

FRYD
Säleovi ja kirkas lasi. 
Klassinen valkoinen, 
vaalean harmaa, 
keskiharmaa.

VITRIINIOVET
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Pienet altaat, isot altaat, teräsaltaat, komposiittialtaat.
Valikoimamme on suuri. Uskomme, että löydät 
uuteen keittiöösi sopivan ratkaisun. 
Seuraavilla sivuilla voit tutustua valikoimaamme.

KEITTIÖALTAAT
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INTRA HORIZON HZD815 SH
Upotusta tai alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

INTRA HORIZON  HZ815D
Upotusta tai alleliimausta varten. 

INTRA HORIZON  HZD1120D 
Upotusta tai alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

INTRA HORIZON  HZ615 SH
Upotusta tai alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

INTRA FRAME FR97SXH
Alleliimausta varten. Mukana vesilukko, 
pesuaineannostelija, huuhtelukori.
Oikea/vasen.

INTRA FRAME FR97SH
Alleliimausta varten. Mukana vesilukko, 
pesuaineannostelija, huuhtelukori. 
Oikea/vasen.

INTRA FRAME 97SX
Alleliimausta varten. Mukana vesilukko, 
pesuaineannostelija, huuhtelukori. 
Oikea/vasen.

INTRA FRAME FR78SXH
Alleliimausta varten. Mukana 
vesilukko, pesuaineannostelija, 
huuhtelukori. Oikea/vasen.

INTRA FRAME 60 SXF
Alleliimausta varten. 
Mukana vesilukko, pesuaine-
annostelija, huuhtelukori.

INTRA OMNIA 78DF
Alleliimausta varten.

INTRA OMNIA 60SHF
Alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

INTRA OMNIA 42SF
Alleliimausta varten.

INTRA OMNIA 600SF
Upotusta tai alleliimausta 
varten.
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INTRA FLEXLINEA 
MESSINKIÄ
Alleliimausta varten.

INTRA UNIVERSE UNE 200D
Upotusta varten. Käännettävä.

INTRA BALTIC 585SH LW
Suorakulmainen puolitoista-
altainen keittiöallas ohuella 
ja matalalla väliseinällä. 
Alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

INTRA BALTIC 745DF
Suorakulmainen kaksialtainen 
keittiöallas ohuella ja matalalla 
väliseinällä. Alleliimausta varten.

INTRA FLEXLINEA 
TITANIUM
Alleliimausta varten.

INTRA UNIVERSE UNE 150D
Upotusta varten. Käännettävä.

FRANKE BELL BCX 211-86 SI
Alleliimausta varten. Oikea/vasen.

FRANKE BELL BCX 251 SI
Alleliimausta varten. Oikea/vasen.

FRANKE BELL BCX 
260 SBL SI
Alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

INTRA LINEA 5040
Alleliimausta varten.

INTRA UNIVERSE UNE 100D
Upotusta varten. Käännettävä.

INTRA LINEA 3440
Alleliimausta varten.

INTRA UNIVERSE 
UNE 150
Upotusta varten. 
Käännettävä.

INTRA LINEA 7140
Alleliimausta varten.
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FRANKE RBU 480 
Upotusta tai alleliimausta 
varten.

FRANKE RBU 400 C
Upotusta tai alleliimausta 
varten.

FRANKE U480 CS
Upotusta tai alleliimausta 
varten.

FRANKE ROX 210
Pyöreä teräksinen 
keittiöallas. 
Upotusta tai allelii-
mausta varten.

FRANKE BELL 
BCX 210-51
Alleliimausta varten.

FRANKE U400 CS
Upotusta tai alleliimausta 
varten.

FRANKE BELL BCX 220-38-32 SI
Alleliimausta varten. Oikea/vasen.

FRANKE MARIS 
MRG 210 - 52 TL 
Fragranite-allas takareunalla. 
Luonnonvalkoinen. 
Alleliimausta varten.

FRANKE MARIS 
MRG 210 - 52 TL 
Fragranite-allas 
takareunalla. Kivenharmaa. 
Alleliimausta varten.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610- 72 TL 
Fragranite-allas. Himmeä musta. 
Upotusta tai alleliimausta varten.

FRANKE MARIS 
MRG 210- 52 TL 
Fragranite-allas. Himmeä musta. 
Alleliimausta varten.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610- 37 TL 
Fragranite-allas 
takareunalla. Himmeä 
musta. Upotusta 
tai alleliimausta varten.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610- 52 TL 
Fragranite-allas takareunalla. 
Himmeä musta. Upotusta 
tai alleliimausta varten.

BLANCO METRA6-F MX
Keittiöallas, Silgranit PuraDur, 
antrasiitti. Alleliimausta varten. 
Oikea/vasen.

BLANCO METRA XL 6S-F
Keittiöallas, Silgranit PuraDur, antrasiitti. 
Alleliimausta varten. Oikea/vasen.

BLANCO METRA 6S-F MX
Keittiöallas, Silgranit PuraDur, antrasiitti. 
Alleliimausta varten. Oikea/vasen.
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GROHE FEEL
Supersteel, korkea 
juoksuputki

TAPWELL SK 184
Kromia, korkea 
juoksuputki, astian-
pesukoneliitäntä

GROHE EUROSMART 
COSMOPOLITAN, 
KORKEA
Kromia, korkea juoksuputki, 
astianpesukoneliitäntä

HANSGROHE 
FOKUS E2
Kromia, kääntyvä 
juoksuputki

GROHE EUROSTYLE 
COSMOPOLITAN, 
MATALA
Kromia, kääntyvä 
juoksuputki

GROHE EUROSMART  
COSMOPOLITAN        
Kromia, matala 
juoksuputki, 
astianpesukoneliitäntä

GROHE EUROSTYLE 
COSMOPOLITAN, 
KORKEA
Kromia, korkea 
juoksuputki

GROHE MINTA 
31558000 
Kromia, ulosvedettävä 
suihkupää, astian-
pesukoneliitäntä, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA 
126608 
Kromia, ulosvedettävä 
suihkupää, astian-
pesukoneliitäntä, 
C-juoksuputki

GROHE MINTA VENTO
30437000
Kromia, ulosvedettävä 
suihkupää, L-juoksuputki

GROHE MINTA VENTO 
30425000     
Kromia, L-juoksuputki

GROHE MINTA
32321AL2
Harjattua grafiittia, 
ulosvedettävä suihkupää, 
C-juoksuputki

GROHE MINTA VENTO 
30434000
Kromia, ulosvedettävä 
poresuutin, C-juoksuputki

GROHE MINTA VENTO 
30427000  
Kromia, C-juoksuputki

GROHE MINTA 
32918000
Kromia, ulosvedettävä 
suihkupää, 
C-juoksuputki

Hanan tulee olla tyylikäs mutta myös toiminnallinen 
ja kestävä. Hanoissamme on runsaasti valinnanvaraa. 
Tässä esittelemme erilaisia mallejamme uutta 
keittiöallastasi varten.
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ORAS CUBISTA 
2839F-Y
Kromia, elektroninen 
venttiili astianpesuko-
neelle, U-juoksuputki

ORAS CUBISTA 
2839F 
Kromia, elektroninen 
venttiili astianpesuko-
neelle, C-juoksuputki

MORA MMIX K7
Kromia, korkea 
juoksuputki, astian-
pesukoneliitäntä

MORA MMIX K5
Kromia, korkea 
juoksuputki

DAMIXA SILHOUET 
74081.77 
Messinkiä, 
astianpesukoneliitäntä, 
U-juoksuputki 

DAMIXA SILHOUET 
74081.46 
Teräksinen, 
astianpesukoneliitäntä, 
U-juoksuputki

DAMIXA SILHOUET  
74081.61
Musta, 
astianpesukoneliitäntä, 
U-juoksuputki

GROHE MINTA 
32321GN2 
Harjattua messinkiä, 
ulosvedettävä suihkupää, 
C-juoksuputki

GROHE MINTA 
32168KS0
Himmeä musta, ulos-
vedettävä suihkupää, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA 
31558GN0 
Harjattua messinkiä, 
ulosvedettävä suihkupää, 
astianpesukoneliitäntä, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA 
118920 
Harjattua grafiittia, ulos-
vedettävä suihkupää, 
astianpesukoneliitäntä, 
C-juoksuputki

GROHE MINTA 
32917KS0 
Himmeä musta, 
C-juoksuputki

GROHE MINTA 
30274GN0 
Harjattua messinkiä, 
ulosvedettävä suihkupää, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA 
31558AL0 
Harjattua grafiittia, 
ulosvedettävä suihkupää, 
astianpesukoneliitäntä, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA
30274AL0 
Harjattua grafiittia, ulos-
vedettävä suihkupää, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA 
31375KS0 
Himmeä musta, 
L-juoksuputki

GROHE MINTA 
118921 
Harjattua messinkiä, 
ulosvedettävä suihkupää, 
astianpesukoneliitäntä, 
C-juoksuputki

Parma by Power 2022
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AMETYST, HARJATTUA TERÄSTÄ
Saatavissa pituuksina 196,6, 296,6, 396,6, 
446,6,  496,6,  596,6, ja 796,6 mm.

Kaksoisvedin (komerokaappeihin, 
joiden ylä- ja alaosan ovet avataan 
samanaikaisesti), saatavissa 
pituuksina 396,6, 496,6 
ja 596,6 mm.

CANYON, 
HARJATTUA MESSINKIÄ 

Pituus 200 mm ja 40 mm

CANYON, 
ANTIIKIN RUSKEA

Pituus 200 mm ja 40 mm

CANYON, 
ANTRASIITTI

Pituus 200 mm ja 40 mm

CANYON, 
HARJATTU MUSTA  

Pituus 200 mm ja 40 mm

LAPIS, TERÄKSINEN
 160 mm

ELLE, TERÄKSINEN
Pituus 188 mm ja 24 mm

ELLE, MUSTA MATTA
Pituus 188 mm ja 24 mm

VETIMET
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TURMALIN, TERÄKSINEN
128 mm

PEAR, TERÄKSINEN
64 mm

PEAR, MUSTA
 64 mm

LUX, KROMIA 
Mustalla nahalla, 

128 mm

LUX, KROMIA 
128 mm

LUX, MESSINKIÄ 
Tummanruskealla nahalla, 

128 mmm

LUX, MESSINKIÄ   
128 mm

RADIANT, MUSTA
96 mm

RADIANT, TERÄKSINEN
96 mm

TOPAZ WHITE
128 mm

TOPAZ, KROMIA    
cc 128 mm

TOPAZ, MESSINKIÄ 
128 mm

TOPAZ STEEL 
128 ja 256 mm

ROUND
Kromia

ROUND
Messinkiä

LINK, ANTIIKIN RUSKEA  
 128 mm

LINK, MUSTA 
128 mm

DOME
Musta

ROUND
Teräksinen

GROOVE  
Musta

GROOVE  
antiikin ruskea

PEAR-NUPPI  
Musta

PEAR-NUPPI   
Teräsvaikutelma 

LINK, KROMIA
128 mm

GROOVE
Kromia

LUX, MUSTA MATTA
128 mm

TRAVERSE, MUSTA MATTA  
160 mm

TRAVERSE, TERÄKSINEN
160 mm

OPAL
128 mm

JASPER
192 mm
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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

MIKSI TUHLATA AIKAA 
 LAITTEISIIN, JOTKA EIVÄT 
 VASTAA ODOTUKSIASI? 
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Yksityiskohdat 
tekevät 
kokonaisuuden

Bilde:  Lucks by Robo

Bilde:  Njord DesignBilde: @homebynicky

Meiltä löydät nupit ja kahvat, tukijalat, säilytystilaratkaisuja sekä valaistuksen kaikkiin 

huoneisiin. Yksityiskohtia, jotka korostavat sisustusta ja tekevät huoneesta täydellisen. 

Pieniä, merkityksellisiä yksityiskohtia, jotka voi nähdä ja jotka toimivat.

beslagdesign.com

Bilde:  @svenngarden

DETAILS THAT MATTER

BD_Power_2021_210x297_FI.indd   1BD_Power_2021_210x297_FI.indd   1 2021-08-19   11:042021-08-19   11:04
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TYÖTASOT 
LAMINAATISTA

Työtasoon kohdistuu suurin kulutus keittiössä. 
Sen täytyy kestää vesiroiskeita ja kovaa käyttöä. 
Hyvä työtaso on ratkaisevan tärkeässä asemassa 
keittiön laadukkuutta ja ulkonäköä ajatellen. 
Valittavanasi on paljon hyviä vaihtoehtoja. 

Kaikki vakiotasot ovat paksuudeltaan 
30 mm, mutta niitä toimitetaan 
erikoismitoitettuina myös 
20 mm:n ja 40 mm:n paksuisina. 

534 HARMAA VÄRE*249 TUHKA 542 HARMAA METALLI

558 BETONI* 571 TAMMI 597 MUSTA KIMALLUS*
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600 HARMAA BETONI*

635 KLASSINEN VALKOINEN623 BORDEAUX-TAMMI*

655 FOREST-PÄHKINÄPUU*

604 TUMMENNETTU TAMMI*

638 KANDIA-MARMORI **

640 RAAKABETONI

642 MUSTA VENICE**

641 VALKOINEN RAAKABETONI

602 MUSTA MATTA *  
FENIX-LAMINAATTI

599 DELANO-TAMMI  

619 MARMORI *

649 TUMMANHARMAA KIVI

652 DELAWARE-KIVI

605 KALKITTU MÄNTY

639 FOREST-TAMMI*

653 MUSTA GRANIITTI

647 KLASSINEN VALKOINEN MATTA*  

FENIX-LAMINAATTI

* Vain erikoismitoitettuna

** Laminaatista tarjolla paljon eri värejä ja kuviointeja
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BORA Pure – paras design,
hiljainen ja tehokas. Tilaa kokata,
helppo käyttää ja puhdistaa.

BORAn avulla voit toteuttaa unel- 
miesi keittiön: saat esteettömän
näkymän ja raikkaan sisäilman.

Keittotaso integroidulla
liesituulettimella
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M I K S I  E T  
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.  

C H A L L E N G E  T H E  E X P E C T E D

A E G . F I / TA S T E



70 Parma by Power 2022

Kuinka ruokatarvikkeet ja välineet pysyvät järjestyksessä 
kaapeissa ja laatikoissa? Jokaisella on omat tapansa, 
mutta toimivilla ratkaisuillamme kaikille välineille löytyy 
oma paikkansa.  

SIISTI.  
SIISTIMPI.

     SIISTEIN.



71Parma by Power 2022

11.

12. 13.

10.9.

15. 16. 17.

14.

3.

6.

8.

Puiset aterinlokerikot
1.Aterinlokerikko, tammea, 80 cm:n laatikkoa varten   2. Veitsiteline, tammea   3. Maustepurkkiteline, tammea   4. Laatikonjakaja, tammea, 
50 cm:n laatikkoa varten   5. Laatikonjakaja, tammea, 40 cm:n laatikkoa varten   6. Laatikonjakaja, tammea, 60 cm:n laatikkoa varten   
7. Aterinlokerikko, tammea, 50 cm:n laatikkoa varten   8. Aterinlokerikko, tammea, 60 cm:n laatikkoa varten

Muoviset aterinlokerikot

9. Aterinlokerikko, muovia, 60 cm:n laatikkoa varten   10. Aterinlokerikko, muovia, 40 cm:n laatikkoa varten   11. Aterinlokerikko, muovia, 
50 cm:n laatikkoa varten   12. Laatikonjakaja 40 cm:n laatikkoa varten  13. Laatikonjakaja 50 cm:n laatikkoa varten   
14. Aterinlokerikko ja maustepurkkiteline, muovia, 80 cm:n laatikkoa varten   15. Aterinlokerikko, muovia, 80 cm:n laatikkoa varten   
16. Laatikonjakaja 60 cm:n laatikkoa varten   17. Veitsiteline, tammea, muovilokerikkoa varten.

2.

5.

7.

1.

4.
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1/2-karuselli, metallilankasisustus Ulos vedettävä pesuainehylly

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
Suuri valikoima älykkäitä ratkaisuja myymälässä ja netissä. 

Laatikonjakaja, tandemboxUlos kääntyvä kulmasisustus

Ulos vedettävä sisustus alakaappia varten, 30 cm. 3/4-karuselli kulmakaappia varten
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2 kannellista jäteastiaa à 10 l, 
sivuasennukseen työtasokaappiin.

2 kannellista jäteastiaa, 15 l, 
pohja-asennus.

Komerokaappi integroitua 
paistouunia/mikroa varten

Komerokaappi integroitua 
jääkaappia/pakastinta varten

Komerokaappi 40 cm, ulos 
vedettävä sisustus, 5 siirrettävää 
hyllyä, reunakaiteet ja tiivis pohja.

Puolikorkea kaappi

Vaatekomero kiinteällä hyllyllä ja 
tangolla, 40, 50 ja 60 cm

Siivouskomero ulos vedettävällä 
hyllyllä

Jätteidenlajittelujärjestelmä tandembox-laatikkoon, 60 cm
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Komerokaappi sisäisillä ulos vedettävillä laatikoilla, tandembox

Sokkelilaatikko, tandembox Laatikko paistouunin alla

Hyllyllinen yläkaappi 
mikroaaltouunia varten

Laatikko penkin alla, tandembox

Valolista, suoraTiivistesarja allaskaapin putkia 
varten

Ulos vedettävä silityslauta

Koristekaappi, ruskea tammi, MFCKoristekaappi, musta tammi, MFC

Hyllyteline, teräs, valkoinen ja 
musta. Kuvassa teräksinen.

Sarana integroidulla 
vaimennuksella

Ovenvaimennin, sivuasennus
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Quadra-LED-valaistus

Square-LED-valaistus. Pieni LED-valo, joka 
voidaan liimata sokkeliin ja kaappiin. 

ID-LED anturilla Twist-tasopistorasia työpöydässä

Pace-spottivalaisin. Tarjolla single- ja 
multiversiot, mikä tarkoittaa, että itse valo 
voidaan vaihtaa MultiWhite-versioon.

Pace SingleWhite: spotti, joka antaa 
miellyttävän pehmeän valon ja jonka matta 
linssi jakaa valon tasaisesti.

Pace MultiWhite: spotti, joka antaa 
miellyttävän pehmeän valon ja jonka matta 
linssi jakaa valon tasaisesti. Multiversiolla 
voidaan muuttaa värilämpötila viileän 
valkoisesta lämpimän valkoiseen. Voit itse 
säätää kodin tunnelmaa ja saada terveydellisiä 
etuja.

Kineettinen katkaisin: valokatkaisin ilman 
johtoa, paristoa tai wifiä. Tämä katkaisin on 
mahdollista saada juuri sinne, minne haluat. 
Se käyttää kineettistä energiaa eikä tarvitse la-
tausta. Tarjolla sekä MultiWhite- että Single
White-versiot. Kalliita asennuksia ei tarvita.

MultiWhite
SingleWhite

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

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!

Uusi moduuleista koottava 
kotimainen FESTIVO

 Suomalaista designia keittiöösi - Hollolassa valmistetut kylmiöt ja pakastimet

festivofinland www.festivo.fi



TAKUU  JA
   ASIAKASPALVELU

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 myö-
hemmin tai jakaa maksun sinulle sopiviin kiinteisiin 
kuukausieriin.

TOIMITUS
Parma-laatukeittiöt valmistetaan Pohjoismaissa ja 
toimitetaan jopa 14 arkipäivän kuluessa.

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.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ
Kestävän kehityksen avulla haluamme edistää 
kestävää tulevaisuutta auttamalla asiakkaitamme 
elämään kestävämpää elämää keittiössä. 
Lisäksi haluamme minimoida tuotteidemme ja 
prosessiemme kielteiset vaikutukset ihmisiin ja 
tällä planeetalla. Tapamme työskennellä kestävän 
kehityksen ja ympäristön parissa sisältää kaiken 
sen, miten suunnittelemme, kehitämme ja 
valmistamme tuotteita aina siihen, miten 
arvioimme riskejä ja mahdollisuuksia sekä 
sitoutamme toimittajia ja muita sidosryhmiä. 
Keittiömme materiaalit valitaan huolella 
lähteistä, joilla on rajalliset vaikutukset ihmisiin 
ja ympäristöön. Tavoitteenamme on parantaa 
jatkuvasti kestävää kehitystyötämme 
sekä tuotteidemme, toimittajiemme 
että liiketoimintamme osalta.

 
JOUTSENMERKKI
Parmalla on laaja valikoima joutsen-
merkkisiä keittiöitä, jotka täyttävät 
tiukat ympäristö-, terveys-, laatu- ja 
toimintavaatimukset.
 
Joutsenmerkkiset tuotteet eivät ole vain huomaa-
vainen valinta ympäristölle, ne ovat myös fiksu 
valinta, koska keittiömme täyttävät tiukat toiminta-
ja laatuvaatimukset. Kestävä kehitys tarkoittaa myös  
sitä, että voit elää ilmaston kannalta älykkäästi 
keittiössäsi, minkä vuoksi suunnittelemme tuotteita, 
jotka helpottavat lähteiden lajittelua ja vähentävät 
ruokahävikkiä – näin tuot oman panoksesi 
kestävään kehitykseen – joka päivä.
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MUISTIINPANOT
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URBAN COLLECTION
Lue lisää: power.fi/keittio


