Inspiraatioita

KEITTIÖIHIN

Värit mukailevat
luonnollisina
pehmeinä mattapintoina luonnon
eri sävyjä.

Inspiraatioiden
äärellä

Uusimmat keittiötrendit suosivat voimakkaasti luonnonläheisiä sävyjä ja muotoja: Ne mukailevat
luonnollisen pehmeinä mattapintoina luonnon eri sävyjä sekä puisia pintoja, joiden keskiössä on
luonnolliset ja kestävät pintamateriaalit. Pinnoista muodostuu lämpimiä ja kutsuvia kotoisia tiloja,
jotka houkuttelevat viihtymään.
Luonnosta ammennetut hillityt värit ja muodot sopivat täydellisesti suomalaisten sisustustyyliin:
ne kestävät aikaa, huokuvat lämpöä ja rauhaa ja ovat yhdistettävissä vielä vuosienkin päästä erilaisiin
huonekaluihin.
Keittiön keskipisteen paikkaa pitää edelleen allaspiste kokonaisuudessaan. Valikoimastamme löytyvät
helppohoitoiset Silgranit- ja RST-keittiöaltaat, tyyppihyväksytyt hanat, laadukkaat liesituulettimet sekä
monipuoliset jätejärjestelmät, joista jokainen tuote kestää aikaa ja kulutusta niin tyylillisesti kuin laadullisesti.
Kaunis muotoilu ja laaja värivalikoima tekevät niistä helposti yhdistettäviä kaikkiin tasomateriaaleihin sekä
keittiösävyihin.
AJATON, KESTÄVÄ, HYGIEENINEN JA HELPPOHOITOINEN
Kaunis ja ajaton värivalikoima on yhdistettävissä helposti erilaisiin tasomateriaaleihin.
Värit on jaettu maanläheisiin ruskean sävyihin ja kylmiin harmaan sävyihin. Patenteilla
suojatussa SILGRANIT® PuraDur® -materiaalissa yhdistyvät helppohoitoisuus, käytännöllisyys
ja kestävyys. Allasmateriaalin pääraaka-aine on hienoksi murskattu kivi, jota on massasta noin
80 %. Silgranit®-materiaali on viimeistelty käyttäen patentoitua Hygiene+Plus-suojausta. Tämä
ainutlaatuinen resepti on integroitu SILGRANIT® PuraDur® -materiaaliin antaen sille sekä
suojaa bakteereja vastaan ja samalla likaa hylkivän pinnan.

■ Laaja ja helposti tasoihin yhdistettävä värivalikoima
■ Tuotteilla on helppo jatkaa tai upgradeta keittiön ilmettä
■ Tuotteissa on käytetty vain laadukkaita ja kestäviä materiaaleja
■ Hyvä hinta-laatusuhde
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Peruskeittiö

Yksinkertaista ja käytännöllistä

Vinkki

Peruskeittiön skandinaavisen tyylin
muodot ja pinnat sopivat monenlaisen
sisustajan mieltymyksiin. Lopputulos on
aina selkeä ja linjakas.

Yhdistele ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja tuotteita vapaasti tarpeidesi
mukaan. RST-kalusteet kestävät aikaa ja
kulutusta, ja ne on helppo pitää puhtaana.

■ Valkoinen Lapetek Trekk 50
-liesituuletin (koodi 57040)

■
■
■
■
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RST Lapetek Lino-A -hana (koodi 21331A)
RST Lapetek Round-A -hana (koodi 21231A)
RST Lapetek Level-A -hana (koodi 21431A)

■ RST Lapetek Luna-X 230-IFN/U -allas (koodi 1440IFNU)
■ RST Lapetek Luna-X 340-IFN/U -allas (koodi 1441IFNU)
■ RST Lapetek Luna-X 500-IFN/U -allas (koodi 1442IFNU)

■ RST Lapetek Luna-X 230-IFA -allas (koodi 1440IFA)
■ RST Lapetek Luna-X 340-IFA -allas (koodi 1441IFA)
■ RST Lapetek Luna-X 500-IFA -allas (koodi 1442IFA)

RST Lapetek Lina-A -hana (koodi 210131A)
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Vaaleat sävyt

Ajaton klassikko

Vinkki

Valkoinen väri keittiön pinnoilla on edelleen
eniten käytetyin väri. Se on turvallinen ja helppo
valinta, sillä se toimii yhdessä lähes minkä
tahansa sävyn tai kuvion kanssa.

Minimalistisen lopputuloksen luomiseksi
yhdistä valkoiseen valkoista - näin
kokonaisuus on pelkistetty.

Valkoisesta keittiöstä saat helposti
omannäköisen kokonaisuuden tason,
altaan ja hanan värivalinnoilla.

■ Messinkinen Lapetek Lino-A -hana (koodi 21335A)
■ Valkoinen Blanco Elon XL 6 S -allas (koodi 107302)
■ Valkoinen Lapetek Jona Slim 60 -liesituuletin (koodi 57002)

06

LAPETEK - Inspiraatioita keittiöihin

Elegantin ripauksen tuo messinkinen hana ja
kontrasteja luot yhdistämällä mustaa ja valkoista.

■ Alumetallic Lapetek Lino-A -hana (koodi 21300A)
■ Helmenharmaa Blanco Subline 400-U -allas (koodi 22512)
■ Valkoinen Lapetek Jona Slim 60 -liesituuletin (koodi 57002)

■
■
■
■

Valkoinen Lapetek Lino-A -hana (koodi 21351A)
Mattamusta Lapetek Lino-A -hana (koodi 21399A)
Mattamusta Blanco Dalago 6 -allas (koodi 2671F)
Valkoinen Lapetek Jona Slim 60 -liesituuletin (koodi 57002)
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Maanläheisiä sävyjä

Kaunista harmoniaa

Vinkki

Beige väri tuo keittiöilmeeseen hienostuneisuutta,
lämpöä ja rauhallisuutta. Väripaletista löytyy nyt
houkuttelevia sävyjä niin seinämaaleihin,
kalusteisiin kuin keittiöaltaisiinkin.

Messinginsävyinen hana sopii valkoisen lisäksi
maanläheisten allassävyjen pariksi. Ne luovat
yhdessä raikkaan ylellisen kokonaisuuden.

Maanläheistä tunnelmaa kaipaavalle ruskean
eri sävyt ovat oiva tapa tuoda eloa sisustukseen,
vaikka suurta värikirjoa ei kotiinsa kaipaisikaan.

■ Messinkinen Lapetek Lino-A -hana (koodi 21335A)
■ Valkoinen Blanco Subline 700-U -allas (koodi 22602)
■ Valkoinen Lapetek Apollo-V -liesituuletin (koodi 57011)
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■ RST-Optik Lapetek Lino-A -hana (koodi 21332A)
■ Jasmin Blanco Etagon 6 -allas (koodi 111505)
■ valkoinen Lapetek Apollo-V -liesituuletin (koodi 57011)

■ Valkoinen Lapetek Lino-A -hana (koodi 21351A)
■ Tartufo Blanco Dalago 6 -allas (koodi 2668)
■ Valkoinen Lapetek Apollo-V -liesituuletin (koodi 57011)
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Greigen sävyjä

Harmaa ripauksella lämpöä

Vinkki

Mikäli valkoinen tai beige-keittiö ei tunnu oikealta
on greige varma valinta. Harmaan ja beigen
yhdistelmä sopii monenlaiseen makuun
ja keittiöön.

Silgranit-allasvalikoimasta löydät neljä eri
harmaan sävyä, joista uusimpana uniikki
beton-sävy sopii vaativimpaan ja yksilöllisyyttä
kaipaavaan makuun.

Saat luotua kotoisan tunnelman, kun yhdistät
lämpimiä harmaansävyjä luonnollisiin
materiaaleihin.

■ Kallionharmaa Lapetek Lino-A -hana (koodi 21311A)
■ Kallionharmaa Blanco Elon 45 S -allas (koodi 110611)
■ RST Lapetek Jona Slim 60 -liesituuletin (koodi 57001)
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■ RST-Optik Lapetek Lino-A -hana (koodi 21332A)
■ Helmenharmaa Blanco Etagon 700-U -allas (koodi 110112)
■ RST Lapetek Jona Slim 60 -liesituuletin (koodi 57001)

■ Alumetallic Lapetek Level-A -hana (koodi 21300A)
■ Beton Blanco Pleon Split 6 -allas (koodi 110770)
■ RST Lapetek Jona Slim 60 -liesituuletin (koodi 57001)
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Mustan sävyjä

Tyylikäs ja tunnelmallinen

Vinkki

Kokomustat keittiöt ovat suosiossa ja niihin
löytyykin markkinoilta paljon kauniita kalusteita,
yksityiskohtia ja kodinkoneita.

Täysin mustan allaskokonaisuuden saat
luotua, kun hankit altaaseen mattamustat
lisävarusteet: InFino-vaihtosetti (koodi 418856),
Lato-pesuaineannostelija (koodi 216071) ja
Lato-kaukosäätönuppi (koodi 216071).

Musta allas ja hana ovat elegantti yhdistelmä
täydentämään mustan keittiön saumatonta
ilmettä, samoin kuin musta liesituuletin, joka
usein nousee keittiön katseiden keskelle.

■ Mattamusta Lapetek Lino-A -hana (koodi 21399A)
■ Mattamusta Blanco Etagon 500-U -allas (koodi 110271)
■ Musta Lapetek Apollo-V -liesituuletin (koodi 57012)
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■ Gunmetal/musta kromi Lapetek Lino-A -hana (koodi 21350A)
■ Helmenharmaa Blanco Etagon 700-U -allas (koodi 110112)
■ Musta Lapetek Apollo-V -liesituuletin (koodi 57012)

■ Kuparinen Lapetek Lino-A -hana (koodi 21349A)
■ Kallionharmaa Blanco Naya (koodi 108111)
■ Musta Lapetek Apollo-V -liesituuletin (koodi 57012)
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Toiminnallisten
keittiöiden puolesta

Lapetekin tarina alkoi vuonna 1982, kun huomattiin muutoksia suomalaisten sisustustavoissa ja tarpeessa
varustella koteja laadukkailla keittiökalusteilla – tästä syntyi ajatus vastata suomalaisten yksilöllisiin
tarpeisiin. Kaikki tuotteemme on suunniteltu kylmän ilmanalan ja pohjois-eurooppalaisen rakentamisen
erityistarpeet huomioiden.
Missiomme on tuoda markkinoille keittiötuotteita, jotka parantavat ja helpottavat kotien arkea.
Allaskeskuksen ja keittotason ympärillä kuluu suurin osa keittiössä vietetystä ajasta, joten haluamme
luoda tästä kokemuksesta entistäkin paremman tarjoamalla laadukkaita, tyylikkäitä ja käytännöllisiä
altaita, hanoja, liesikupuja sekä liesituulettimia - tuotteita, joita on helppo käyttää ja vaivaton asentaa.
■ Korkeat laatuvaatimukset
■ Helppokäyttöisyys
■ Pitkä elinkaari - valtakunnallinen huolto- ja varaosasaatavuus
■ Laaja värivalikoima - voit yhdistellä helposti eri tuoteryhmien tuotteita keskenään

Vaikeuksia värivalinnoissa? Mikäli tuotteiden värivalinnat mietityttävät, saat tilattua meiltä näytteet
kaikista SILGRANIT-väreistä sekä hanojen värimalleista. Näin voit helposti vertailla värejä keskenään
valinnan helpottamiseksi.
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Allaskeskuksen
ja keittotason ympärillä
kuluu suurin osa keittiössä
vietetystä ajasta, joten
haluamme luoda tästä
kokemuksesta
entistäkin
paremman.
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