Putkiremontti on täydellinen
hetki keittiön uusimiselle

UUSI KEIT TIÖ HELPOSTI JA VAIVAT TOMASTI
Ansaitset
paremman keittiön

Keittiömaailman kehittämän palvelumuodon ansiosta putkiremontin yhteydessä
tehty keittiö- ja kylpyhuoneremontti sujuu jouhevasti ilman erillistä remonttia.

“Uusi kaunis ja toimiva keittiö syntyi
yksillä remonttipölyillä -kätevää!”
Leena 49 v.
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Tervetuloa Keittiömaailmaan,
täyden palvelun keittiömyymälään
Sinulla on varmasti mielikuva keittiöstä, jollaisen haluaisit. Tule lähimpään Keittiömaailman suurmyymälään, Suomen oloissa ainutlaatuiseen keittiötaloon, jossa sinulle tarjoutuu mahdollisuus tutustua useampaan keittiömerkkiin yhdessä ja samassa paikassa. Poimi laajasta valikoimastamme omat mieltymyksesi
ja varaa suunnitteluaika.
Yhteistyössä suunnittelupalvelumme kanssa löydät muotoilultaan, toimivuudeltaan ja hinnaltaan juuri
sinulle sopivan ratkaisun. Inspiroitumisen voit aloittaa myös osoitteessa www.keittiomaailma.fi.

TAUSTALLA SUOMEN JA EUROOPAN SUURIMMAT KEITTIÖALAN YRITYKSET
Ylivoimaisen laajan valikoiman lisäksi Keittiömaailman vahvuus on paikalliset olosuhteet hyvin tuntevissa
kauppiaissa. Taustatuen varmistaa kalusteet valmistava Novart, joka on Suomen suurin keittiökalustevalmistaja. Novart taas kuuluu Nobia-konserniin, joka on Euroopan suurin keittiöalan yritys.
TAKUU TUOTTEILLE JA TYÖLLE
Myönnämme kaikille Novartin valmistamille kuluttajakaupan tuotteille koko niiden käyttöikää kattavan
takuun materiaali- ja valmistusvirheen osalta. Lisäksi tietyille komponenteille on takuuaika 10 (kymmenen)
tai viisi (5) vuotta. Tutustu tarkemmin kattaviin takuuehtoihin myymälässämme.
Asennuspalvelumme kautta hoidetulle asennustyölle annamme kahden vuoden asennustakuun.

Laadun takaa Suomen suurin keittiökalustevalmistaja Novart Oy, PL 10, Nastola. Novart Oy:lle myönnetyt ja käytössä olevat sertifikaatit: FI-tuotesertifikaatti ja ISO 14001
ympäristöjärjestelmä

KEITTIÖMAAILMAN KEHITTÄMÄ TOIMINTAMALLI, JOKA ON ERIKOISTUNUT PUTKIREMONTTEIHIN
Olemme kehittäneet sinulle palvelumuodon, joka tekee tylsästä putkiremontista innostavan, uuden keittiön ja kylpyhuoneen odotuksen. Ammattilaisten kehittämän palvelumuodon ansiosta putkiremontin yhteydessä tehty keittiö- ja kylpyhuoneremontti sujuu jouhevasti ilman erillistä remonttia. Myymälöissämme on
omat - juuri putkiremontteihin erikoistuneet ammattilaiset.
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“On järkevää ja edullista tehdä
keittiöremontti putkiremontin yhteydessä.”
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Edut osakkeen omistajalle, kun keittiöremontti tehdään putkiremontin yhteydessä
Helppoa
+

SÄÄSTÄ RAHAA
Rahaa säästyy. Vanha keittiö pitää joka tapauksessa ainakin osittain purkaa, eikä vanhojen kalusteiden uudelleenasennus aina onnistu ehjänä ja siistinä. Asennus maksaa joka tapauksessa, joten onhan
se järkevämpää asentaa aikansa eläneiden kaapistojen tilalle kokonaan uudet, jotka vastaavat muutenkin tämän päivän keittiökäyttäytymistä sekä ergonomialtaan että ulkonäöltään.

+
+

SÄÄSTÄ AIKAA
Ammattilaisen juuri sinulle valmiiksi miettimä projektisuunnitelma aikatauluineen.
SÄÄSTÄ VAIVAA
Kun koko keittiöremontti on ammattilaisen toimesta suunniteltu alusta loppuun, jää kalusteiden tilaus
sekä tarvittaessa myös sähkö- ja putkitöiden tilaus ja aikataulutus ammattilaiselle.

+

AIKATAULUETU
Säästyt putkiremontin jälkeen tehtävältä erilliseltä remontilta. Vanha keittiö on joka tapauksessa purettava ainakin osittain remontin tieltä, joten on järkevää ja kannattavaa tehdä keittiöremontti putkiremontin
yhteydessä.

Turvallista
+

+

+

+

EI VÄÄRIN TEHTYJÄ REMONTTEJA
Keittiöremontin tarkistaa aina taloyhtiön valtuuttama virallinen tarkistaja, joten tiedät, että remonttisi
on aina oikein tehty.
KEITTIÖN SUUNNITTELUPALVELU KÄYTÖSSÄSI
Keittiön näyttävyydestä ei tarvitse tinkiä. Suunnittelemme tarvittaessa juuri sinun toiveidesi ja tarpeidesi mukaisen yksilöllisen keittiön.
ASENNUS TAKUUTYÖNÄ
Juuri meidän kalusteidemme asennukseen koulutetut ja perehtyneet luottoasentajamme takaavat
onnistuneen ja viimeistellyn lopputuloksen - ja aina takuutyönä.
ASENNUKSESTA VEROVÄHENNYS JOPA 4800 €
Kannattaa myös muistaa, että toisin kuin putkiremonteissa, asennus- ja remonttityöstä saa verotukseen kotitalousvähennyksen, jopa 4800 €.
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Näin uusi keittiösi toteutetaan helposti ja
vaivattomasti putkiremontin yhteydessä
Viitteellinen putkiremontin aikataulu:

Huoneistokohtainen
aloituskatselmus
vko
-12

Yhtiökokous

Hankesuunnitteluvaihe

-8

Yhteydenotto
suunnittelijaan
2-4 vko:a
ennen aloituskatselmusta

Keittiön
mittakäynti

Ennen remonttia
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Ennen remonttia

Keittiösuunnitelma
ja tarjous

Keittiösuunnittelija
toimittaa
suunnitelmakuvat mm.
sähköjä varten
urakoitsijalle

Purku

Urakoitsija
antaa
tarjouksen
lisätöistä

Putkiremontti
huoneistossa
alkaa

Sähköjen ja
putkien
kytkennät ja
välitilan
laatoitus

-4

4

8

Vanhan
keittiön
purku

Kalusteiden asennus
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Keittiön
toimitus ja
asennus

Keittiön viimeistely

Keittiön
lopputarkastus

Remontin jälkeen
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Mikä on sinulle sopivin maksuvaihtoehto?
LASKUTUS - EMME PERI KÄSIRAHAA TAI ENNAKKOMAKSUJA



Mikäli valitset maksutavaksi laskutuksen, tulee lasku sinulle vasta tavarantoimituksen jälkeen. Jos tilaat kauttamme myös asennuksen, tulee asennuslasku vasta asennuksen jälkeen. Emme siis peri käsirahaa tai ennakkomaksuja.

JOUSTAVASTI KEITTIÖMAAILMAN RAHOITUKSELLA
Maksamalla hankintasi erissä vältät suuremman menoerän kerralla. Keittiömaailma Rahoituksen hankit verkossa kätevästi haluamallesi hankinnalle ajankohdasta riippumatta - ilman vakuuksia tai takaajia. Rahoituspäätöksen toivomallesi summalle sekä takaisinmaksuajalle voit hakea jopa ennen yhteydenottoa myyjääsi, tai
halutessasi vasta saatuasi tarjouksen Keittiömaailma myyjältäsi. Tämä mahdollistaa helpon tavan tarjota juuri
sinulle sopivaa rahoitusratkaisua.
KEITTIÖMAAILMA RAHOITUS:
• Kortiton rahoitustuote
• Ei vakuuksia eikä takaajia
• Lainasumma 1 000 €- 40 000 €
• Luottoaika 3-7 vuotta
• Lainan voi halutessaan maksaa takaisin aikaisemmin
• Laskutus kuukausittain tasaerissä

KATSO SINULLE SOPIVIN KUUKAUSIERÄ VAIKKA JO ETUKÄTEEN: keittiomaailma.fi/rahoitus

HYÖDYNNÄ ASENNUKSESTA VEROVÄHENNYS JOPA 4800 €
Kannattaa myös muistaa, että toisin kuin putkiremonteissa, asennus- ja remonttityöstä saa
verotukseen kotitalousvähennyksen, jopa 4800 €. Lue lisää vero.fi
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7149 €
tai

145 €/kk *

ESIMERKKILASKELMA KEITTIÖREMONTISTA

Kalusteet, laminaattitasot ja allas 			
3845 €
Kodinkoneet Electrolux				1799 €
Vastaanotto, sisäänkanto ja asennus			
1400 €
Yhteensä sis. vakuutetun rahdin			
7149 €

Kotitalousvähennys 530 €

*Tyypillinen Keittiömaailma Rahoituksen kertaluotto voidaan maksaa korottomasti ja kuluttomasti 6 kk aikana. Tai esim. 7 149 € pienemmissä osissa 60 kk, kuukausierät 1-6 99,23 €/kk, kuukausierät
7-60 144,78€/kk, sisältävät nimelliskoron 7,95 %, ei muita kuluja. Todellinen vuosikorko 6,81 %. Luottokustannukset yhteensä 1 264,74 € todellinen luottohinta 8 413,74 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

8183 €
tai

127 €/kk *

ESIMERKKILASKELMA KEITTIÖREMONTISTA

Kalusteet, laminaattitasot ja allas			
3910 €
Kodinkoneet Electrolux				2943 €
Vastaanotto, sisäänkanto ja asennus			
1225 €
Yhteensä sis. vakuutetun rahdin			
8183 €

Kotitalousvähennys 451 €

*Tyypillinen Keittiömaailma Rahoituksen kertaluotto voidaan maksaa korottomasti ja kuluttomasti 6 kk aikana. Tai esim. 8 183 € pienemmissä osissa 84 kk, kuukausierät 1-6 74,55 €/kk, kuukausierät
7-84 127,34 €/kk, sisältävät nimelliskoron 7,95 %, ei muita kuluja. Todellinen vuosikorko 7,25 %. Luottokustannukset yhteensä 2 196,69€ todellinen luottohinta 10 379,69 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

SIVUN KUVAT OVAT WINNER-SUUNNITTELUOHJELMAN 3D-KUVIA
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9411 €
tai

146 €/kk *

Esimerkki: tyyppitalo Nyman 1973 2h+k

ESIMERKKILASKELMA KEITTIÖREMONTISTA
Kalusteet ja laminaattitasot 				
Kodinkoneet Electrolux, allas ja hana			
Vastaanotto, sisäänkanto ja asennus			
Yhteensä sis. vakuutetun rahdin 				

4545 €
3179€
1687 €
9411 €

Kotitalousvähennys 643,50 €

*Tyypillinen Keittiömaailma Rahoituksen kertaluotto voidaan maksaa korottomasti ja kuluttomasti 6 kk aikana. Tai esim. 9 411 € pienemmissä osissa 84 kk, kuukausierät 1-6 85,74 €/kk, kuukausierät
7-84 146,45 €/kk, sisältävät nimelliskoron 7,95 %, ei muita kuluja. Todellinen vuosikorko 7,25 %. Luottokustannukset yhteensä 2 526,34 € todellinen luottohinta 11 937,34 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.
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SIVUN KUVAT OVAT WINNER-SUUNNITTELUOHJELMAN 3D-KUVIA

9644 €
tai

150 €/kk *

ESIMERKKILASKELMA KEITTIÖREMONTISTA
Kalusteet, laminaattitasot ja allas				
Kodinkoneet Whirlpool ja Elica				
Vastaanotto, sisäänkanto ja asennus			
Yhteensä sis. vakuutetun rahdin 				

4550 €
3444 €
1650 €
9644 €

Kotitalousvähennys 643 €

*Tyypillinen Keittiömaailma Rahoituksen kertaluotto voidaan maksaa korottomasti ja kuluttomasti 6 kk aikana. Tai esim. 9 644 € pienemmissä osissa 84 kk, kuukausierät 1-6 87,86 €/kk, kuukausierät
7-84 150,07 €/kk, sisältävät nimelliskoron 7,95 %, ei muita kuluja. Todellinen vuosikorko 7,25 %. Luottokustannukset yhteensä 2 588,89 € todellinen luottohinta 12 232,89 €. Edellyttää hyväksytyn
luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

10 071 €
tai

157 €/kk*

ESIMERKKILASKELMA KEITTIÖREMONTISTA
Kalusteet, laminaattitasot ja allas				
Kodinkoneet AEG ja Electrolux				
Vastaanotto, sisäänkanto ja asennus			
Yhteensä sis. vakuutetun rahdin 			

5248 €
3473 €
1350 €
10 071 €

Kotitalousvähennys 508 €

*Tyypillinen Keittiömaailma Rahoituksen kertaluotto voidaan maksaa korottomasti ja kuluttomasti 6 kk aikana. Tai esim. 10 071 € pienemmissä osissa 84 kk, kuukausierät 1-6 91,75 €/kk, kuukausierät 7-84
156,72€/kk, sisältävät nimelliskoron 7,95 %, ei muita kuluja. Todellinen vuosikorko 7,25 %. Luottokustannukset yhteensä 2 703,51 € todellinen luottohinta 12 774,51 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen.
Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

SIVUN KUVAT OVAT WINNER-SUUNNITTELUOHJELMAN 3D-KUVIA

11

On järkevää uusia myös kodinkoneet
keittiöremontin yhteydessä
+

Uusien kodinkoneiden edut
KYLMÄLAITTEIDEN ENERGIAN SÄÄSTÖ JOPA 74 %

+

Tiesitkö, että mm. joidenkin valmistajien kylmälaitteet kuluttavat tänä päivänä jopa 74 % vähemmän energiaa
kuin vastaavat, 15 vuotta sitten valmistetut laitteet?

VEDEN SÄÄSTÖ

+

Uudet astian- ja pyykinpesukoneet kuluttavat vettä vain puolet verrattuna 15 vuotta vanhoihin koneisiin

ASTIANPESUKONEEN ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMAT SÄÄSTÄVÄT ENERGIAA JOPA 25-60%

+

Tämän päivän astianpesukoneet säästävät energiaa 25-60% riippuen pesuohjelmasta ja vesiliitännästä.
Tämän lisäksi se säästää myös aikaa 24-54 minuuttia. Ajastustoiminnon avulla voit ajastaa koneesi toimimaan esimerkiksi edullisemmalla yösähköllä. Ajastustoiminto helpottaa myös ajanhallintaasi.

PYROLYYTTINEN PUHDISTUS HELPOTTAA KALUSTEUUNIN PUHTAANAPITOA

+

Pyrolyyttisessä puhdistuksessa uunin sisällä oleva lika poltetaan tuhkaksi korkeassa lämpötilassa (500 ºC).

INDUKTIOKEITTOTASO ON NOPEA, TURVALLINEN JA ENERGIATEHOKAS

+

Induktiotekniikka kuumentaa vain keittoastian pohjaa, ei siis suoraan keittoaluetta.Keittoalue lämpenee ainoastaan siihen keittoastiasta takaisin säteilevästä lämmöstä. Siten keittoalueen ympärillä oleva alue on aina viileä
ja mahdolliset roiskeet voidaan pyyhkiä helposti pois. Turvallisuutta lisää se, että keittotason toiminta keskeytyy
automaattisesti, kun keittoastia poistetaan tasolta.

PAKASTIMEN FROST FREE-AUTOMAATTISULATUS - EI ENÄÄ PAKASTIMEN SULATUSTA
Dynaamisella pakastuksella varustetussa pakastimessa on myös automaattinen sulatus. Sinun ei siis tarvitse
enää sulattaa pakastintasi manuaalisesti, mikä kieltämättä on työlästä, aikaa vievää ja hankalaa. Automaattisulatteinen pakastin on myös paljon vaivattomampi pitää puhtaana.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
Nykyisin esimerkiksi Electroluxin tehokkaimmat jääkaapit käyttävät saman verran energiaa kuin energialamput.
Kuitenkin joka kolmas kodinkone Euroopassa on yli 10 vuotta vanha. Jos siis keskiverto eurooppalainen perhe vaihtaisi nämä vanhat kylmälaitteensa, pesukoneensa ja astianpesukoneensa uusiin, energiatehokkaisiin malleihin,
vähentäisi se meidän kaikkien hiilidioksidipäästöjä 22 miljoonalla tonnilla vuosittain. Keskiverto perhe säästäisi itse
4209 litraa vettä ja 370 kWh sähköä (325 kg CO2 päästöjä) vuodessa.
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“Induktiolieden nopeus, energian säästö, turvallisuus
ja helppo puhdistettavuus lisäävät keittiön käyttömukavuutta”
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Asiakaskokemuksia

“Olin odottanut keittiöremonttia
jo vuosia. Nyt kun se tehtiin
putkiremontin kanssa yhdessä
on koko kotini kuin uusi.
Kiitos kaikille.”

“Parasta putkiremontissa oli uusi
keittiö ja se että sen sai samaan
aikaan putkiremontin kanssa.”

“Olipa helppo remontti.
Keittiömaailma ja putkiurakoitsija
sopivat aikataulun ja muut asiat
puolestani. Keittiöstä tuli ihana!”
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”Sain hyvää, ammattimaista palvelua
ja uuden ihanan keittiön, 10+.”

“Keittiömaailmasta tuli uudet kaapit,
kodinkoneet ja asennus. Kaikki sujui
hyvin ja ajallaan, myös putkiremontin
aikataulu piti.”
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Asiantuntijat palveluksessasi.
Soita ja varaa maksuton kartoituskäynti myymäläämme tai kotiisi

ESIMERKKILASKELMA
KEITTIÖREMONTISTA

KEITTIÖMAAILMA ESPOO
Suomenoja, Martinkuja 10
Leevi Sundberg
leevi.sundberg@keittiomaailma.fi
Puh. 044 781 2757

KEITTIÖMAAILMA JYVÄSKYLÄ
Tourulantie 3 (Isku)
Arto Koskinen
arto.koskinen@keittiomaailma.fi
Puh. 0400 430 010

KEITTIÖMAAILMA SEINÄJOKI
Päivölänkatu 2
Veikko Kitinoja
veikko.kitinoja@pronovart.fi
Puh. 0400 567 259

KEITTIÖMAAILMA FORSSA
Rautatienkatu 19
Marja Kylä-Markula
marja.kyla-markula@keittiomaailma.fi
Puh. 0400 557 172

KEITTIÖMAAILMA KUOPIO
Kartanonkatu 4 a (Isku)
Ilkka Suomi
ilkka.suomi@pronovart.fi
Puh. 0400 569 673

KEITTIÖMAAILMA TAMPERE
Rieväkatu 14
Tommi Huovilainen
tommi.huovilainen@pronovart.fi
Puh. 040 414 1552

KEITTIÖMAAILMA HELSINKI
Runeberginkatu 57
Jari Savolainen
jari.savolainen@keittiomaailma.fi
Puh. 040 483 4577

KEITTIÖMAAILMA LAHTI
Launeenkatu 12
Vesa Ulmanen
vesa.ulmanen@keittiomaailma.fi
Puh. 050 464 7828

KEITTIÖMAAILMA TURKU
Kalustekatu 1
Liisa Artukka
liisa.artukka@pronovart.fi
Puh. 0400 788 992

KEITTIÖMAAILMA HELSINKI
Lanterna, Varikkotie 2 (Isku)
Kati Turunen
kati.turunen@keittiomaailma.fi
Puh.050 301 1388

KEITTIÖMAAILMA LAPPEENRANTA
Myllymäenkatu 34 (Isku)
Timo Pellinen
timo.pellinen@pronovart.fi
Puh. 0400 556 877

KEITTIÖMAAILMA VANTAA
Tammisto, Tammiston kauppatie 18
Petteri Ilvonen
petteri.ilvonen@keittiomaailma.fi
Puh. 050 594 2602

KEITTIÖMAAILMA JOENSUU
Pilkontie 3 (Isku)
Jukka Naumanen
jukka.naumanen@pronovart.fi
Puh. 0400 171 215

KEITTIÖMAAILMA OULU
Kempeleentie 9
Juho Silvola
juho.silvola@pronovart.fi
Puh. 050 352 4200

Lue lisää
KEITTIOMAAILMA.FI/PUTKIREMONTTI
Ansaitset
paremman keittiön
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