
AINUTLAATUISEEN KOTIIN
ASTU



PAIKALLINEN

PALVELUKSESSASI
Helppoa ja huoletonta remonttia varten 
tarvitset vain yhden osoitteen:
Kuormakatu 16. Saman katon alta tilaat 
kotiisi kätevästi sekä kiintokalusteet, 
asennuspalvelun että myös laajemmat 
huoneistoremontit. Kaikesta tästä vastaa 
oma pätevä Unique Home -tiimimme.

Olemme kalustaneet koteja, julkitiloja ja 
projektikohteita paremmalla palvelulla 
jo yli vuosikymmenen ajan. Jokainen tila 
ansaitsee mielestämme juuri sille mitoitetut 
kalusteet - järkihinnoin. Meillä et maksa 
liikaa mittatilaustyöstä, sillä valmistamme 
ja viimeistelemme kalusteet omassa 
tehtaassamme myymälän seinän takana. 

Ideakuvaston sivuilta löydät elämänmakuisia 
kuvia kalustamistamme kohteista, eli ihan 
oikeista kodeista. 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.

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



Orikedolla sinua palvelevat kokeneet 
kalustesuunnittelijamme. 400 m2:n 
myymälämme tarjoaa vaihtoehtoja 
joka tyyliin ja makuun. Toimintamme 
on varsin joustavaa, sillä myymälän 
seinän takana sijaitsee oma 
tuotantolaitoksemme. Uskallamme 
luvata, että pystymme vastaamaan 
erikoisempiinkin toiveisiin. Lisäksi 
huolehdimme remontistasi alusta 
loppuun oman tiimimme voimin. 

TERVETULOA ORIKEDOLLE!
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VALINNANVAPAUS

Toteutamme mielellämme 
puolestasi vaikka koko remontin, 
jolloin tehtäväksesi jää lähinnä 
materiaalien valinta. Myymälässämme 
tutustut kerralla kätevästi moniin 
vaihtoehtoihin, sillä esillä on 
sekä oman tehtaamme tuotteita 
että esimerkkejä laajasta tilaus-
valikoimastamme. Valmistamme 
Orikedolla runkoja, ovia sekä 
erikoiskalusteita. Esitä rohkeasti 
toiveesi, ellet löydä etsimääsi!



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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VINKKI
Maalattuihin kalusteoviimme voit 
valita mieleisesi sävyn yleisimmistä 
sisämaalikartastoista.



K E I T T I Ö

”100-vuotiaan omakotitalomme 
keittiöksi rakentui talon rakennus-
aikakauden henkinen, mutta kuitenkin 
raikas ja moderni kokonaisuus. 
Oman väritoiveemme mukaiseksi 
maalautetut harmaat peiliovet, 
klassiset marmoritasot ja harkitut 
yksityiskohdat luovat keittiöön 
ajattoman tunnelman. Pienkodinkoneet 
ja arkiset tavarat piiloutuvat näppärään 
aamiaiskaappiin, jonka ovet liukuvat 
tarvittaessa rungon sisään.”

Maija Rasila, Pihkala-blogi

AJAN HENGESSÄ
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ÄLYKKYYTTÄ KOTIIN Toimivassa kaluste-
kokonaisuudessa katseilta 
piiloon jäävät mekanismit 
ovat yhtä tärkeitä kuin 
näkyvät osat. Siksi suosimme 
saksalaisen Hettichin saranoita 
ja laatíkkomekanismeja. 
Ylellisessä keittiössä ovet ja 
laatikot avautuvat sähköisesti.



K E I T T I Ö

KATSO VIDEO
Skannaa QR-koodi ja katso videolta,
miten älykäs keittiö toimii käytännössä.
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Puupinnat ovat tehneet 
näyttävän paluun keittiöihin. 
Tässä kodissa tammiviiluoviin 
valittiin mustat nahkavetimet. 
Työtasot ja allas ovat kestävää, 
hygieenistä ja helppohoitoista 
akryylikomposiittia. Kokkaajan 
apurina toimii Smegin kaasuliesi. 
Kaikki kodinkoneet ja kylmälaitteet 
on integroitu kalusteisiin, ja ovien 
taakse piiloutuu myös kaksi 
aamiaiskaappia. 

PUUN LÄMPÖÄ



K E I T T I Ö 15



LAPSIPERHEEN UNELMA



VINKKI
Tapetti sopii myös keittiöön, kunhan sen suojaa 
vesipisteen takaa esimerkiksi välitilalasilla. 

Tumma mattapinta on perinteisesti 
ollut haastava pitää puhtaana, 
mutta materiaalit ovat onneksi 
kehittyneet viime vuosina huimasti. 
Hyvä esimerkki on Formica Infiniti™ 
-korkeapainelaminaatti, joka 
suorastaan hylkii sormenjälkiä. 
Varsinainen lapsiperheiden 
ja siivousintoilijoiden 
unelmamateriaali! Mustan 
mattalaminaatin kaveriksi 
toteutimme tähän keittiöön 
massiivitammisen saareketason
ja seinähyllyt.  
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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. Suunnittelijamme 
osaavat kartoittaa tarpeesi 
ja ottaa ne huomioon 
kalustekokonaisuudessa.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN

&

W C  &
K O D I N H O I T O
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TYYLISTÄ TINKIMÄTTÄ

Myös wc-tila ansaitsee 
kokoonsa sopivat 
ja käyttäjiänsä 
palvelevat kalusteet. 
Siksi toteutamme 
ratkaisut aina mittojen 
mukaisesti. 



VINKKI
Kalusteiden ei tarvitse olla aina kiinni toisissaan. 
Erilliset ja eri syvyiset kaapit tuovat tilaan keveyttä. W C  &

K O D I N H O I T O
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TASOA KALUSTUKSEEN

Kuten keittiöön, myös 
kodinhoito- ja wc-tiloihin 
on tärkeää valita tarpeitasi 
vastaava työtaso. 
Vesipisteen yhteydessä  
huolettomia valintoja ovat 
korkeapainelaminaatti, 
kivi, ruostumaton 
teräs sekä erilaiset 
komposiittimateriaalit. 



W C  &
K O D I N H O I T O
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VINKKI
Valmistamme runkoja, ovia ja tasoja myös
huippukestävästä korkeapainelaminaatista.
Sävyvalikoima on lähes rajaton.



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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VINKKI
Unique Home toteuttaa säilytysratkaisuja 
myös vinon katon alle, kuten Pihkala-
blogin Maijan makuuhuoneessa.

VAATTEIDEN VAATIMUKSET



Yksi pitää liukuovista, toinen 
perinteisistä komeroista ja kolmas 
avosäilytyksestä. Olipa makusi 
mikä tahansa, toteutamme 
vaatesäilytyksellesi sopivimman 
ratkaisun. Putiikkimaisen tyylin 
ystäville suosittelemme keveää 
säätöhyllyjärjestelmää, jonka 
osat soveltuvat myös vaikka 
kirjahyllyksi. Liukuovikomeromme 
valmistetaan aina mittatilauksesta 
ja varustellaan tarpeitasi 
vastaaviksi. Toimitamme
liukuovia myös hidastimilla. 
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MITTOJEN MUKAAN

VINKKI
Portaiden alle jäävän hukkatilan saat 
hyötykäyttöön mittatilausratkaisulla.



Avonaiset pohjaratkaisut saattavat 
aiheuttaa sisustajalle päänvaivaa. 
Miten luoda yhteinäinen ilme koko 
kotiin? Oma tehtaamme vastaa 
tähän haasteeseen. Orikedolla 
valmistuvat kiintokalusteiden lisäksi 
monenlaiset irtokalusteratkaisut. 
Voit tilata meiltä esimerkiksi 
säilytyslaatikollisen sängyn tai tv-
tason valitsemillasi materiaaleilla, 
mitoilla ja rakenteilla - vaikka niillä 
samoilla kuin keittiön puolella!
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Vetimillä vai ilman? Pieneltä tuntuvalla 
valinnalla on yllättävän suuri vaikutus 
kokonaisilmeeseen. Minimalistinen 
tyylisuuntaus on vähitellen väistymässä 
ja vetimet ovat palanneet vahvasti 
osaksi kalustusta. Vaihtoehtoja riittää 
satoja: kristallista kupariin, vedinurista 
retromalleihin ja puusta aina nahkaan asti.  
Mikä on sinun suosikkisi?

VETIMILLÄ ON VÄLIÄ
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Skannaa QR-koodi ja vertaile 
Hettichin ProDecor-malliston 
upeita vetimiä virtuaalisesti
demo-ohjelmalla.



Hana- ja allasvaihtoehtojen äärellä olo on 
kuin karkkikaupassa. Voit tehdä valintasi 
yhtä hyvin ominaisuuksien kuin designin 
perusteella. Miten olisi ruusukullalla,
messingillä tai mustalla kromilla päällystetty 
hana? Altaissakin vaihtoehtoja riittää taatusti 
kotisi kaikkiin vesipisteisiin, sillä edustamme 
monen eri valmistajan malleja. Kysy lisää 
myyjiltämme!

VALINTOJA  VESIPISTEELLÄ
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Toimivat ja oikein sijoitetut kodinkoneet 
ovat olennainen osa keittiötä 
ja kodinhoitotiloja. Siksi löydät 
valikoimistamme laadukkaat koneet 
sekä huippukokille että kiireiselle 
ruuanlämmittäjälle. Kodinkoneet 
myydään nykyään tyypillisesti 
kalusteisiin integroituina. Ostamalla 
laitteet ja niiden asennuksen meiltä, 
voit olla varma sopivista mitoituksia ja 
käyttöturvallisuudesta. Kysy myös edullisia 
kodinkonepakettejamme!

KODINKONEET
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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 reilussa 
vuosikymmenessä kasvanut 
pienestä jälleenmyyntiliikkeestä 
täyden palvelun kaluste- ja 
remonttiosaajaksi. Myymälämme 
seinän takana toimii 
täysipainoinen tuotantolaitos. 
Olemme ylpeitä omasta 
kalustevalmistuksestamme ja 
taitavasta tiimistämme, joka 
huolehtii sinusta koko remontin 
ajan. 



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. 
Osaava remonttitiimimme avustaa 
myös sopivien materiaalien valinnoissa 
ja hankinnoissa. Ota yhteyttä ja sovi 
remonttiarviokäynti kotiisi!
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UNIQUE HOME

Kuormakatu 16, 20380 Turku

(02) 880 0160

myynti@uniquehome.fi

uniquehome.fi


