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PAIKALLINEN

PALVELUKSESSASI
Unique Home on täyden palvelun 
kalustetalo, joka tunnettiin ensimmäiset 10 
vuotta Orikedon Keittiötukkuna. Pienestä 
jälleenmyyntiliikkeestä ehti vuosikymmenessä 
kasvaa monipuolisesti palveleva yritys, joten 
päivitimme 1.1.2016 nimemme vastaamaan 
paremmin nykyistä toimintaamme. 

Oma tuotantomme Orikedolla lisääntyy 
jatkuvasti, joten pystymme toteuttamaan 
monenlaisia erikoiskalusteratkaisuja. 
Valikoimamme on valtava, ja vain 
mielikuvitus on rajana kaluste- elementtien 
hyödyntämisessä. Kerro toiveesi, ja teemme 
parhaamme niiden toteuttamiseksi!

Valitsemalla Unique Home® -laatutakuu-
pakettimme teet remontista itsellesi 
vaivattoman. Huolehdimme puolestasi 
suunnittelusta, tuotannosta, toteutuksesta, 
asennuksesta ja jopa jälkihuollosta. Meiltä saat 
myös kattavat huoneistoremonttipalvelut.

Moni asiakkaamme on ystävällisesti avannut 
ovensa kuvausryhmällemme, joten löydät 
ideakuvaston sivuilta elämänmakuisia kuvia 
kalustamistamme kodeista.

Nyt voit uudistaa kalustuksesi myös 
osamaksulla. Tervetuloa kannattaville
kaupoille paikalliseen perheyritykseen!
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SISÄLTÖ



KEITTIÖT
IHANAT & KÄYTÄNNÖLLISET



Rintamamiestalon keittiö 
muuttui remontissa moder-
niksi ja toimivaksi kokonai-
suudeksi. Erityishuomiota 
kiinnitettiin arkea helpot-
taviin mekanismeihin. Nyt 
niin perheen aikuiset kuin 
lapsetkin voivat nauttia 
ruuanlaitosta ja arkisista 
askareista.

Millainen on täydellinen 
keittiö? Vastauksen tiedät 
vain sinä itse. Meidän 
tehtävämme on opastaa sinua 
vaihtoehtojen viidakossa 
ja auttaa suunnittelemaan 
tarpeitasi vastaava lopputulos. 
Tarjoamme ainekset 
unelmiesi kalusteratkaisulle 
-kodinkoneita unohtamatta.

IHANAT & KÄYTÄNNÖLLISET
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Rintamamiestalon keittiö 
muuttui remontissa 
moderniksi ja toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Erityis-
huomiota kiinnitettiin arkea 
helpottaviin mekanismeihin. 
Nyt niin perheen aikuiset 
kuin lapsetkin voivat nauttia 
ruuanlaitosta ja arkisista 
askareista.

MUODONMUUTOS

ERO KUIN YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

Näin suurta muutosta emme osanneet 
odottaa! Liikuteltavalla saarekkeella saatiin 
paljon lisää työtilaa keittiöön.
- Roy Gonzalez K E I T T I Ö 7



ÄLYKKYYTTÄ KOTIIN Toimivassa kaluste-
kokonaisuudessa katseilta 
piiloon jäävät mekanismit 
ovat kokonaisuuden 
kannalta yhtä tärkeitä 
kuin näkyvät osat. Tässä 
keittiössä kaikki ovet ja 
laatikot on varustettu 
sähkömekaanisella 
avausjärjestelmällä. 



K E I T T I Ö

IDEAKUVASTO 9

KATSO VIDEO
Haluatko nähdä, miten älykäs keittiö toimii 
käytännössä? Skannaa oheinen QR-koodi
ja katso video.
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Aidot puupinnat ovat paitsi 
kauniita ja ajattomia, nyt 
myös pitkästä aikaa erityisen 
trendikkäitä. Kuvan kodissa 
kalusteovet ovat vaaka-
viilutettua tammea. Tyylin 
viimeistelevät Hettich ProDecor-
malliston vetimet. Työtason 
ja altaan materiaaliksi valittiin 
akryylikomposiittia, joka on 
hygieeninen, helppohoitoinen 
ja kestävä materiaali -siis oiva 
valinta keittiöön.

JALOA JA VALOA
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Skannaa QR-koodi ja vertaile Hettichin 
ProDecor-malliston upeita vetimiä 
virtuaalisesti demo-ohjelmalla.



PERSOONAA PELIIN

TOIMIVUUTTA UNOHTAMATTA

Tiesin, millaisen tunnelman haluan uuteen keittiööni. 
Unique Home antoi minulle hyvät neuvot, miten
keittiöstä tulee myös mahdollisimman toimiva.
- Eeva Räihä



K E I T T I Ö

VINKKI
Vesipisteissä riittää nykyään vaihtoehtoja.
Valitse oma allas- ja hanasuosikkisi joko puhtaasti 
ominaisuuksien tai vaikka kalustukseesi sopivan 
värin ja designin perusteella!

Minimalistinen keittiötrendi on 
ollut viime vuosina huipussaan. 
Moni arastelee rohkeita ratkaisuja 
myös kyllästymisen pelossa, sillä 
keittiö suunnitellaan yleensä 
kestämään aikaa. Jos oma makusi 
ei kuitenkaan ole eleetön ja 
mustavalkoinen, miksi et toisi 
persoonaasi enemmän esille 
kalustuksessa? Oman maun 
mukaiset valinnat ilahduttavat 
taatusti arjessa vuosikausia. 
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TEOLLISESSA HENGESSÄ

Asutko loftissa tai ihailetko rouheaa 
sisustustyyliä? Materiaalivalinnoilla 
saat keittiöösi sopivan annoksen 
industrial-henkeä. Tyyliin sopivat 
esimerkiksi Smegin erikoisleveä 
kaasuliesi, kiiltävät pinnat sekä 
betonia jäljittelevä työtaso, joka 
on toteutettu hartsipinnotteisella 
mdf-levyllä. Kotimaisen Stalan 
ruostumaton Combo rst-taso 
kruunaa tyylin yhdistämällä
altaan ja työtason.
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WC KODINHOITO

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN

&



Kodinhoito- ja wc-tilojen 
toimivuus testataan arjessa 
päivittäin. Kulutusta kestävät 
materiaalit, kalusteiden 
oikeat mittasuhteet ja 
käyttömukavuutta lisäävät 
mekanismit ovat tällöin 
avainroolissa. Omat tarpeet 
kannattaa huomioida 
suunnitteluvaiheessa tarkoin.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN

&

W C  &
K O D I N H O I T O
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VÄRILLÄKIN ON VÄLIÄ

Etkö löydä etsimääsi vakio-
vaihtoehdoista? Maalattuihin 
kalusteoviimme voit valita 
mieleisesi sävyn yleisimmistä 
sisämaalikartastoista 
Rohkea kokeilee keltaista, 
tarkka sisustaja taas valitsee 
valkoisesta juuri sen oikean 
värikoodin. 



VINKKI
Kestävät ja modernit kvartsikomposiittialtaat sopivat 
ominaisuuksiensa puolesta hyvin kodinhoitotiloihin. 

W C  &
K O D I N H O I T O
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ARJEN LUKSUSTA



Mittasuhteilla ja 
valaistuksella on iso rooli 
myös wc- ja kylpytilojen 
kalustuksessa. Spa-
tunnelmaa luot 
esimerkiksi malja-
altaalla ja epäsuoralla 
valaistuksella.

W C  &
K O D I N H O I T O
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SÄILYTYKSEEN
SIISTIT RATKAISUT



Haaveiletko eteisen 
kenkäkaaoksen kesyttä-
misestä tai putiikkimaisesta 
pukeutumistilasta? Toimivilla 
säilytysratkaisuilla koti pysyy 
ojennuksessa. Siksi löydät 
valikoimistamme kaiken 
tarpeellisen liukuovista 
housutelineisiin. Huolellisella 
suunnittelulla pieneenkin 
tilaan mahtuu paljon!
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MITTOJEN MUKAAN

VINKKI
Maksimoi keittiössä viihtyminen löhöi-
lytasolla! Istuinlaatikostona toteutettu 
ratkaisu takaa, että keittiössä viihtyvät 
muutkin kuin kokki.



Oma tuotantomme rakastaa 
haasteita, joten tarjoamme 
mittatilauskalusteita myös 
oleskelutilojen puolelle. Yksi oman 
tuotantomme helmistä on tv-taso, 
jonka toteutamme valitsemillasi 
materiaaleilla, mitoilla ja rakenteilla. 
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BOUTIQUE OMASSA KODISSA

Toimiva walk-in-closet syntyy 
yhdistelemällä piilo- ja avosäily-
tystä omien mieltymystesi 
mukaisesti. Keveän tyylin 
ystäville suosittelemme 
ylellistä ja monipuolista 
hyllyjärjestelmää, jonka osat 
soveltuvat myös kodin muihin 
tiloihin esimerkiksi kirjahyllyksi. 
Liukuovikomeromme 
valmistetaan aina mitta-
tilauksesta ja varustellaan 
tarpeita vastaaviksi.
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SUOMALAISTA LAATUA,
KÄSITYÖTÄ JA VIIMEISTELYÄ

VINKKI
Unique Home® -laatutakuumme on voimassa 
aina, kun oma asennuspalvelumme on koonnut
ja asentanut kalusteesi.



TIESITKÖ, ETTÄ
meillä on omaa tuotantoa Orikedolla? Skannaa 
QR-koodi ja katso, miten kalusteesi syntyvät.

Kun tilaat meiltä Unique Home®
-laatutakuupaketin, saat

-  toiveittesi pohjalta piirretyn 
3D-suunnitelman kalusteistasi

-  mittatilauksesta työstämämme ja 
kokoamamme Unique Home® -kalusteet

-  kalusteasennuksen
-  vuosihuollon n. 12 kk kuluttua asennuksesta.

Tarjoamme nyt mahdollisuuden myös 
osamaksuun. Kysy rahoituksesta 
myyjiltämme samalla kun tilaat
oman Unique Home® -pakettisi!

L A A T U T A K U U
&  R A H O I T U S
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HAAVEISSA HELPPO 
REMONTTI?

Unique Home on 
vuosikymmenessä kasvanut 
pienestä jälleenmyyntiliikkeestä 
täyden palvelun kalustetaloksi. 
Myymälämme seinän takana toimii 
täysipainoinen tuotantolaitos. 
Olemme ylpeitä omasta 
kalustevalmistuksestamme  
sekä taitavasta asennus- ja 
remontointitiimistämme. 



R E M O N T I T

Kalusteiden uusimisen yhteydessä on usein 
kätevää vaihtaa samalla lattiapinnat, maalata 
seinät tai vaikka kaakeloida kylpyhuone 
uuteen uskoon. Koska haluamme 
palvella paremmin, voit tilata meiltä nyt 
tämän kaiken! Taitava remonttitiimimme 
avustaa mielellään myös sopivien 
materiaalin valinnassa. Ota yhteyttä ja sovi 
remonttiarviokäynti kotiisi!

31



UNIQUE HOME

Kuormakatu 16, 20380 Turku

(02) 880 0160

myynti@uniquehome.fi

uniquehome.fi


