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MITÄ ME TEEMME
Lapetek on vuonna 1982 perustettu suomalainen perheyritys, jonka mallisto sisältää kattavan valikoiman erilaisia keittiötuotteita: hanoja, altaita, liesikupuja ja tuulettimia - tuotteita, jotka 
parantavat ja helpottavat kotien arkea. Kaikki oman mallistomme tuotteet on suunniteltu Suomessa - kylmän ilmanalan ja pohjoiseurooppalaisen rakentamisen erityistarpeet huomioiden. 
Omien tuotemerkkiemme lisäksi edustamme saksalaisen Blancon laadukkaita keittiöaltaita, joita olemme tuoneet maahan jo vuodesta 1983 lähtien.

Lapetek Groupiin kuuluu myös sisaryrityksemme Limente Helsinki, joka tarjoaa markkinoille laadukkaita valaisimia, sekä valonohjaus- ja pistorasiaratkaisuja kodin eri tiloihin.

Liikevaihtomme on noin 10 miljoonaa euroa ja luottoluokitus AAA. Toimistomme ja varastomme sijaitsevat keskeisellä paikalla Helsingissä ja työllistämme yli kaksikymmentä henkilöä erilaisissa  
tehtävissä.. Keskusvarastomme palvelee asiakkaitamme kaikkialle Suomeen, Viroon ja pohjoismaihin.

Omassa kodissa vietetään merkittävin osa vapaa-ajasta, joten haluamme luoda tästä  
kokemuksesta entistäkin paremman tarjoamalla laadukkaita, tyylikkäitä ja käytännöllisiä  
keittiötarvikkeita: Altaita, hanoja, liesituulettimia ja jätejärjestelmiä - tuotteita, joita on helppo 
käyttää ja vaivaton asentaa.

  

Toimintaamme myös auditoidaan vuosittain riippumattoman sertifiointiyrityksen DQS Finland 
Oy:n toimesta, joten voit luottaa siihen, että työskentely kanssamme on oikeasti kestävää ja  
vastuullisten arvojen mukaista.

TAVOITTEEMME
Tavoitteenamme on suoraviivainen ja luotettava toiminta, jonka lopputuloksena on tyytyväinen  
asiakas ja turvalliset tuotteet. Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa meille kestävän kehityksen  
huomioimista kaikissa toiminnoissamme sekä niiden johtamisessa.

Lisäarvoa tuottavat palvelukonseptit sekä hyvä hinta-laatusuhde ja teknisesti 
laadukkaat tuotteet, joiden suunnittelussa on panostettu viimeisteltyyn ulkonäköön.

Huolehdimme ympäristöstä ja sen  hyvinvoinnista omalla toiminnallamme, 
sekä tarjoamalla asiakkaillemme entistäkin ympäristöystävällisempiä  
keittiötuotteita. 

MISSIO

Tarjota tuotteita sekä palveluita, jotka  
parantavat ja helpottavat kotien arkea.

ASIAKASLUPAUS

Mahdollistamme laadukkaat ja helppokäyttöiset  
tuotteet, jotka ovat ekologisia ja pitkäikäisiä.

VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA

VISIO

 Täydellinen ja toiminnallinen allaspiste,  
jossa arjen askareita on helppo hoitaa.
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MEIDÄN ARVOMME

VASTUULLISUUS

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että
 huomioimme kestävän kehityksen kaikilla 

yritystoimintamme osa-alueilla. 

Vastuullisuus näkyy tuotteidemme 
suunnittelussa ja valmistuksessa, 

suhteessa ympäristöömme 
sekä arjen työnteossa.

LUOTETTAVUUS

Haluamme, että tuotteidemme käyttö on 
sinulle helppoa ja vaivatonta, jotta voit 

keskittyä ainoastaan omaan tekemiseesi. 

Me huolehdimme siitä, että käytössäsi on 
laadukkaat ja kestävät tuotteet sekä nopeasti 

tavoitettavissa oleva henkilöstö, joka auttaa 
sinua tarvittaessa.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Meille asiakkaidemme toiveet ja tarpeet 
on kaiken toimintamme lähtökohta. 

Tärkein tehtävämme onkin tuntea 
asiakkaamme ja olla aina ajan tasalla 

löytämällä juuri heidän tarpeisiinsa 
sopivia ratkaisuja.

”Lapetek Group 
työllistää yli 
kaksikymmentä 
ammattilaista,
jotka takaavat, 
että asiointi  
ja yhteistyö  
kanssamme on 
helppoa ja  
mutkatonta –  
saat aina  
tarvitsemaasi 
palvelua,  
nopeasti ja 
helposti.”
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” Ammattitaitoinen  
tiimimme tekee 
jatkuvasti kehitystyötä, 
jotta seuraava mallisto 
olisi entistäkin parempi, 
tehokkaampi ja ennen 
kaikkea ekologisempi.
 
Tavoitteenamme 
tuotekehittelyssä on 
kestävän kehityksen
huomioiminen 
sen jokaisessa 
vaiheessa.”

”Kaikki 
LAPETEK-merkin
tuotteet on 
suunniteltu 
ja testattu 
suomalaisten  
vaatimusten  
mukaisesti.”

Kotimaista tuotesuunnittelua  
ja kehitystä - suomalaisten 
tarpeisiin ja vaatimuksiin
Kaikki LAPETEK-merkin tuotteet on suunniteltu ja testattu Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana ovat 
aina ekologiset ja helppokäyttöiset tuotteet, jotka on valmistettu erityisesti suomalaisten tarpeisiin ja 
vaatimuksiin.

Ammattitaitoinen tiimimme tekee jatkuvasti kehitystyötä, jotta seuraava mallisto olisi entistäkin parempi, 
tehokkaampi ja ennen kaikkea ekologisempi – tavoitteenamme tuotekehittelyssä on
kestävän kehityksen huomioiminen sen jokaisessa vaiheessa. 

Esimerkiksi kaikilla LAPETEK-hanoilla on suomalainen tyyppihyväksyntä. Tyyppihyväksytty hana  
on luotettava, turvallinen ja kestävä valinta jokaiseen talouteen.

Kokonaisuudessaan LAPETEK-merkki tunnetaan hyvästä hinta-laatusuhteesta ja teknisesti korkeasta 
laadusta. Mallistossa on panostettu erityisesti viimeisteltyyn ulkonäköön – suomalaisten makuun 
sopivaksi.
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ISO9001 ja ISO14001  
-sertifikaatit mukana  
jokapäiväisessä 
toiminnassamme
Toimimme ISO 9001 laatu ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti: Toimistoillemme on  
järjestetty turvalliset ja toimivat jätteiden lajittelu- ja keräyspisteet, sekä vältämme kaikenlaisia 
tarpeettomia tulostus- ja painotöitä ja tarjoamme kaiken materiaalin (esitteet, kuvastot sekä 
asennus- ja käyttöohjeet) helposti käytettävinä ja ladattavina sähköisinä versioina suoraan 
nettisivuiltamme.

Vastaavien kriteereiden mukaan vaadimme laatu- ja ympäristökriteereitä myös toimittajiemme 
osalta. Tarkastamme tehtaat ja niiden toimintatavat tarkoin ennalta ja yhteistyön jatkuessa teemme 
niihin säännöllisiä auditointeja.

 ■ Vastuulliset ja ympäristöystävälliset tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit

 ■ Syntyvien jätteiden minimointi ja lajittelu

 ■ Energiankäytön minimointi

 ■ Pakkausmateriaalien hyötykäyttö 

 ■ Sähkö- ja energialaitteiden kierrätys

” Kannustamme 
henkilökuntaamme 
entistäkin ympäristö- 
ystävällisempään 
ajatteluun.”

“ Vastuullinen  
yritystoiminta  
tarkoittaa meille  
kestävän kehityksen  
huomioimista kaikissa  
toiminnoissamme  
ja niiden johtamisessa:  
Tavoitteenamme  
on suoraviivainen  
ja luotettava toiminta,  
jonka lopputuloksena  
ovat turvalliset  
tuotteet ja tyytyväiset 
asiakkaat.”
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Juhlavuosi

40 VUODEN KOKEMUKSELLA
Vuonna 1982 Lapetekin perustaja Kalevi Hallila huomasi, että suomalaisten tavat sisustaa ja varustella 
kotejaan laadukkailla keittiökalusteilla olivat muuttuneet merkittävästi. Keittiöissä vietetty aika 
alkoi saada uutta merkitystä – ja keittiöistä alkoi muodostua kodin keskipisteitä, paikkoja, joissa 
haluttiin paitsi suoriutua kodin askareista helposti ja tehokkaasti myös viettää aikaa kauniiden ja 
toiminnallisten tuotteiden parissa.

Alkujuurilla

Hallila oli ennen oman yrityksen perustamista ollut toimitusjohtajana rakentamassa useita  
muovialan yrityksiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Liikkuessaan maailmalla hän kiinnitti huomiota 
mielenkiintoisiin innovaatioihin ja samalla loi suhteita sisustusalan vaikuttajiin. Monet uutuuksista 
olivat sellaisia, joista ei vielä tuohon aikaan ollut oikeastaan Suomessa kuultukaan. 

Kun aika sitten 80-luvun alussa oli kypsä oman yrityksen perustamiseen, päätti hän aloittaa 
sen sekä muoviputkien ja -osien agentuurikaupalla, että uusilla erilaisilla sisustustuotteilla. Näin 
syntyi Lapetek, ja alkoi laadukkaiden ja parempien keittiötuotteiden maahantuonti. Jo toisena 
toimintavuotena löytyi Saksasta luotettava yhteistyökumppani ja Lapetek aloitti saksalaisen  
Blancon keittiöaltaiden maahantuonnin.

Sukupolven vaihdos

Lapetekin vetovastuu siirtyi vuonna 2000 seuraavalle sukupolvelle – hänen pojalleen Peter Hallilalle, 
joka on edelleen yrityksen johdossa. Takana oli devalvaatioita ja koko maata ravistellut 90-luvun 
lama, jotka kohtelivat erityisen kaltoin maahantuontiyrityksiä. Varovaisella politiikalla näistäkin 
vuosista oli selvitty ja jopa niin, että tappiollisilta vuosilta oli vältytty. 

Yritys on vahvistanut koko toimintansa ajan asemaansa pysymällä jatkuvasti ajan hermolla 
tuoden uudet ja erilaiset tuotteet ensimmäisten joukossa markkinoille. Digitalisaatioon panostettiin 
heti alusta lähtien ja maahantuonnin rinnalle alkoi muodostua omaa suunnittelua olevat mallistot. 
Toiminnalle hankittiin laatu- ja ympäristö sertifikaatit ja vastuullisuus nousi merkittäväksi osaksi 
jokapäiväistä toimintaa.

40 vuoden kokemuksella 

Vuoden 2022 syyskuussa 40 vuotta täyttävä Lapetek on aina osannut kehittyä ja olla ajankohtainen 
– asiakkaiden tarpeisiin ja tuotevaatimuksiin on pystytty vastaamaan koko toiminnan ajan. 
Työyhteisön vahva ammattitaito ja yrittäjähenkisyys takaavat sen, että yrityksemme menestyy 
myös jatkossa.

1982
Lapetek sai alkunsa.  

Yritys alkoi tuoda maahan  
keittiötarvikkeita maailmalla 

saatujen inspiraatioiden  
innoittamana.

2000

Vetovastuu siirtyi  
yrityksen perustajalta 

Kalevi Hallilalta hänen pojalleen 
Peter Hallilalle. Omaa  

tuotemerkkiä vahvistettiin  
kehittämällä uusia tuotteita.

2015

Lapetekin valaisinpuoli  
eriytettiin omaksi yhtiökseen Oy 

Limente Ab ja molemmista  
yhtiöistä tuli Oy Lapetek Group 
Ab:n tytäryhtiöitä. Tuotteiden 

lisäksi  alettiin tarjoamaan  
valaistussuunnittelua.

2022

Uudenlainen allaspiste  
ajattelu “UNIT”
 lanseerattiin.

1984
Blanco nousi merkittäväksi  

tuotemerkiksi jo pian yrityksen 
perustamisen jälkeen. Lapetek 
alkoi tuoda Blancon laadukkaita  

keittiöaltaita Suomeen.

1990

Lapetek-tuotemerkki sai 
alkunsa. Syntyi ensimmäinen  

oma liesikupumallisto.

2010

Valaisimet olivat kasvaneet 
 merkittäväksi tuoteryhmäksi ja  

tuotemerkki haluttiin erottaa 
LVI-tuotteisiin keskittyneestä 

Lapetekista.

1982
es t.

” Digitalisaatioon  
panostettiin heti  
alusta lähtien ja  
maahantuonnin  
rinnalle alkoi  
muodostua omaa  
suunnittelua  
olevat mallistot.”
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Toimistomme  
ja uudistettu näyttelytilamme  

sijaitsevat keskeisillä paikoilla Helsingissä.  
Logistiikkakeskus on sijoitettu hyvien  

kulkuyhteyksien päähän  
pääväylien läheisyyteen.

“

“

Kuvaaja: Rista Simo SER _ Helsingin kaupunginmuseo
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“ Hyvä hinta- 
laatusuhde  
ja teknisesti  
laadukkaat  
tuotteet, joiden 
suunnittelussa 
on panostettu 
viimeisteltyyn  
ulkonäköön. ”

LAPETEK - Keittiötuotteita,  
jotka parantavat kotien arkea 
Alusta alkaen Lapetekin missio on ollut tuoda markkinoille suomalaisiin tarpeisiin sopivia laadukkaita  
ja toiminnallisia keittiötuotteita. Altaiden rinnalle nousivat 90-luvulla liesituulettimet ja valaisimet –  
tuotevalikoimaa haluttiin laajentaa koko kodin kattaviksi monipuoliksi kokonaisuuksiksi.

Lapetekin oma tuotemerkki sai alkunsa jo 1990-luvulla, jolloin syntyi ajatus ensimmäisestä omasta 
liesikupumallistosta - haluttiin tuoda markkinoille suomalaisten tarpeisiin ja käyttöön sopivat laitteet, 
joten niitä alettiin suunnitella ja valmistuttaa itse. 

Nykyään Lapetek tarjoaa markkinoille tyylikkäitä ja käytännöllisiä hanoja, altaita, liesikupuja sekä  
liesituulettimia, jotka parantavat ja helpottavat kotien arkea. Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja  
testattu Suomessa huomioiden kylmän ilmanalan ja pohjoiseurooppalaisen rakentamisen  
erityistarpeet huomioiden.  

Olemme osa Lapetek Grouppia.

 ■ Teknisesti korkea laatu

 ■ Helppokäyttöisyys

 ■ Viimeistelty ulkonäkö

 ■ Vastuullisuus

 ■ Ekologisuus

Keittiöaltaat Keittiöhanat Jätteiden lajittelu Liesituulettimet -ja 
kuvut

” Kaikki tuotteemme 
on suunniteltu 
kylmän ilmanalan ja  
pohjoiseurooppalaisen 
rakentamisen 
erityistarpeet
huomioiden.”
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Kaikki tuotteet varastoidaan  
logistiikkakeskuksessamme.

Tehokkaat järjestelmät ja prosessit  
varmistavat nopeat toimitukset.

“

“
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” Vuonna 1982  
yrityksen 
perustaja Kalevi 
Hallila huomasi, 
että suomalaisten 
tavat sisustaa 
ja varustella 
kotejaan keit-
tiökalusteilla olivat 
muuttuneet
merkittävästi.”

”Kaikki altaan  
osat integroituvat  
täydellisesti toisiinsa 
muodostaen  
toiminnallisia ja 
käytännöllisiä  
keittiön 
työskentelypisteitä – 
paikkoja, jotka 
tekevät arjen 
askareista 
helpompaa.”

BLANCO - laadukkaita 
ja helppohoitoisia 
allaskeskuksia
Lapetek on myynyt ja markkinoinut saksalaisen Blancon laadukkaita keittiöaltaita jo vuodesta  
1984 alkaen. Blancon jatkuva tuotekehitys ja laadunvalvonta takaavat laadukkaat, kestävät ja  
turvalliset tuotteet, joista on iloa vuosiksi eteenpäin.

Yli 90 vuotta sitten perustettu yritys on nyt yksi johtavista valmistajista maailmanlaajuisesti.  
BLANCO toimii yli 100 maassa ympäri maailmaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ratkaisuja  
erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. 

Altaissa käytetyn SILGRANIT-materiaalin kaunis ja ajaton värivalikoima on yhdistettävissä helposti 
erilaisiin tasomateriaaleihin. Värit on jaettu maanläheisiin ruskean sävyihin ja moderneihin harmaan  
sävyihin. Patenteilla suojatussa materiaalissa yhdistyvät helppohoitoisuus, käytännöllisyys ja  
kestävyys.

 ■ Markkinoiden johtava allasvalmistaja

 ■ Patentoitu SILGRANIT-allasmateriaali

 ■ Moderni ja ergonominen muotoilu

 ■ Laaja värivalikoima

” BLANCOn 
allaspisteissä on 
kyse kokonaisista 
järjestelmistä, 
jotka on suunniteltu
huolellisesti  
jokaista 
yksityiskohtaa  
myöten.”
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Toimimme ISO 9001 laatu ja ISO 14001 
-ympäristöjärjestelmän mukaisesti: Huomioimme 

luonnon, ihmisten ja toimintaympäristön  
hyvinvoinnin näkökulmat arjen työnteossa 

ja kannustamme henkilökuntaamme entistäkin 
ympäristöystävällisempään ajatteluun.

“

“
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”BLANCO UNIT  
takaa yhtenäisen, 
tyylikkään ja  
toimivan  
allaskokonaisuuden,  
jossa allas ja  
hana istuvat niin  
muotoilultaan kuin  
mittasuhteiltaan  
täydellisesti  
toisiinsa. Allas ja hana  
ovat tarkalleen  
samanvärisiä  
tai hanaa voidaan  
käyttää  
korostusvärinä.”

” UNIT- 
kokonaisuuden 
pitkä elinikä tulee 
laadukkaista  
tuotteista ja  
varaosien  
saatavuudesta.”

BLANCO UNIT 
TURVALLINEN. TOIMIVA.  
TYYLIKÄS.

BLANCO UNIT optimoi allaspisteen ja säästää aikasi tärkeille asioille.  Lanseerasimme
vuoden 2022 alusta uudenlaisen UNIT-konseptin, jonka avulla yhteensopivien tuotteiden  
ja toiminnallisen keittiön toteutus on entistäkin helpompaa.

Älykkäitä ratkaisuja jokapäiväiseen elämään

Jokapäiväisistä askareista vietämme yli puolet ajastamme keittiön vesipisteellä. Arjen toimivuuden 
kannalta on tärkeää varmistaa, että asiat tapahtuvat allaspisteellä vaivatta ja nopeasti.  Haluamme 
tarjota asiakkaillemme täydellisesti yhteensopivia ja pitkäikäisiä kokonaisuuksia, joiden  
toiminnallisuudesta voidaan arjen askareissa nauttia.

Meille allaspiste on täydellinen kokonaisuus ”UNIT”, jossa  tarvittavat asiat ovat käden  
ulottuvilla ja helposti käytettävissä.

Jokaiseen päivään täydellinen allaspiste

 ■ Materiaalit ja värit ovat yhteensopivia

 ■ Hana ja allas sopivat yhteen

 ■ Veden kulutus on optimoitu

 ■ Jätteiden lajittelu on helppoa

 ■ Optimaalinen kokonaisuus ruoan esivalmistukseen
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LIMENTE - Valaisintuotteita  
kodin eri tiloihin
Tiloista haluttiin luoda yhtenäisiä ja viihtyisiä kokonaisuuksia, joita voi muokata ja säätää tarpeisiinsa 
sopivaksi tilanteiden mukaan. Tämän myötä nähtiin mahdollisuus ja osattiin tarttua siihen: Lapetekin 
valaisintuotteiden tarjonta eriytettiin kokonaan omaksi yrityksekseen. 

Nykyään Limente Helsinki tuo markkinoille uusia ja raikkaita valaisintuotteita sekä helposti  
toteutettavia kohtuuhintaisia valaistusratkaisuja.  Pysyttelemme jatkuvasti ajan hermolla  
huomioimalla tuotevalikoimassamme sisustusalan trendit ja ideat kaikkialta maailmasta.

Energiatehokkaat tuotteemme ovat helppokäyttöisiä ja ne kestävät aikaa ja kulutusta.  
Tuotteemme tunnetaan erityisesti siitä, että valaistusratkaisut on tehty mahdollisimman  
yksinkertaisiksi toteuttaa ja myös modulaarisuudestaan – kaiken ei tarvitse olla heti valmista,  
vaan valaistusta on helppo laajentaa tyylikkäiksi kokonaisuuksiksi milloin tahansa.

Olemme osa Lapetek Grouppia.

 ■ Viimeistelty muotoilu

 ■ Vaivaton käyttömukavuus

 ■ Vastuullisuus

 ■ Nykyaikainen teknologia

 ■ Ekologisuus

Kaluste- ja 
profiilivalaisimet

Katto- ja
seinävalsimet

Valonohjaus Pistorasiat ja
virtalähteet

” Tuotteissamme 
yhdistyvät tekninen 
osaaminen ja  
ammattitaito  
sekä kaunis  
skandinaavinen  
muotoilu.”

” Mallistomme 
kehitys seuraa 
vallitsevia trendejä  
sekä ajattomien 
klassikoiden 
kehittämistä 
ajan hengen 
mukaisiksi.”
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Toiminnallisten keittiöiden puolesta 

www. lapetek.fi  


