Kumppanisi kalustamisessa

Laatua Kalajoelta
– jo 80 vuotta
Topi-Keittiöt Oy on arvostettu kotimainen kiintokalustevalmistaja, keittiösuunnittelun edelläkävijä ja kodin
säilytystilojen osaaja. Juuremme ovat PohjoisPohjanmaan Kalajoella, ja siellä olemme valmistaneet
ja toimittaneet laatukalusteita suomalaisiin koteihin
jo 80 vuoden ajan.
Kuluttaja-asiakkaiden ohella palvelemme suoraan
rakennusliikkeitä ja muita ammattirakentajia. Valttejamme ovat kokemus, laatu ja poikkeuksellisen asiantunteva palvelu. Palveluksessamme on yli 150 kalustealan ammattilaista, ja jälleenmyyjäverkostomme
kattaa koko maan.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
Tutki esitettä GoZee-sovelluksella älypuhelimellasi tai tabletillasi ja löydä lisätyn todellisuuden avulla
toteutetut 360° panoraamat, kuvagalleriat, cinemagraafit, verkkosisältö ja snap-videot.

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään hakusana
”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

Cinemagraafi
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Snap-video

360˚ panoraama

Kuvagalleria

Kuvake

1970
-luku

1956

1939

Topi-Kalustaja Oy (os.yhtiöksi 1975)
Suomen kolmanneksi
suurin keittiökalusteiden
valmistaja

Uusi tehdashalli Pitkäsenkylälle,
T. Ojalan Puusepänliike

Ensimmäinen verstas
Kalajoelle, Tmi Toivo Ojalan
Huonekaluliike

1981

1989

1990
-luku

1993

Uusi automatisoitu
tuotantolinja

Uusi eurooppalainen
mitoitusstandardi

Topi-myymäläverkoston
rakentaminen

Ensimmäinen
asuntomessuvoittajatalo

2012

2009

2008
/2009

2002

Liikevaihtoennätys,
41 milj. euroa

Uusi maalauslinja
ja automatisoitu
kasauslinja

Suurmyymälät
Ouluun ja Vantaan
Tammistoon

Yrityksen
logo- ja
brändiuudistus

2016

2017

2019

Design From Finland
-merkki

Suomen kolmanneksi
tunnetuin keittiöbrändi

Topi-Keittiöt
täyttää 80 vuotta
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Kotimaista
huipputuotantoa
Topi-Keittiöiden tuotantolaitos sijaitsee yrityksen synnyinsijoilla Kalajoella. Tuotantolaitoksessa valmistetaan kaikki
keittiön, kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen kalusteet sekä
säilytyskalusteet ja laminaatti- ja massiivipuutyötasot.
Vuonna 2018 Kalajoella valmistettiin 260 000 kalusteyksikköä eli kalusteet yli 7 000 asuntoon.
Suuret volyymit edellyttävät suurta tuotantokapasiteettia.
Tuotantolaitoksessa on hyvät tilat ja laitteet, ja esimerkiksi
kasaus- ja maalauslinjat ovat todella modernit. Tuotannon
tehostamiseksi toimintaa kehitetään jatkuvasti. Vuonna
2018 investoitiin ovien saranointilinjaan ja käsivarsirobotilla
varustettuun CNC-jyrsimeen.
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Tuotantojohtaja Iiro Ojala

Tuotannossamme on
lyhyt läpimenoaika ja
pystymme tuottamaan
suuriakin määriä ilman
välivarastointia.
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Laadukas ja
monipuolinen
mallisto
Laajasta mallistostamme löytyvät laadukkaat,
kotimaiset kalusteet keittiöön, kylpyhuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen sekä liukuovet
ja säilytyskalusteet. Kattava valikoima ja
joustava mitoitus antavat mahdollisuuksia
rohkeisiinkin ratkaisuihin ja erikoisiinkin tiloihin. Kehitämme mallistoamme eurooppalaisten
trendien mukaan, tavoitteena vastata tarkasti
asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

ylamaangraniitti.fi
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Tutustu
mallistoomme
tarkemmin osoitteessa
www.topi-keittiot.fi/
mallisto
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Oheistuotteet
viimeistelevät
kokonaisuuden
Meiltä saa kätevästi tilattua oheistuotteina
myös altaat, kivitasot ja peililiukuovet, jolloin
ne sopivat kalusteisiin saumattomasti. Koordinoimme valmistuksen yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tilaamme toimituksen samalle viikolle kuin muidenkin kalusteiden, ellei
erikseen sovita toisin. Kaikki yhteistyökumppanimme ovat alansa arvostettuja ammattilaisia
ja tunnettuja laadukkaista tuotteistaan.
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Cosentino laajentaa Dekton®- ja
Silestone®-mallistojen värivalikoimaa
betonin ja luonnonkiven sävyillä.

TÄYDELLISEEN
RUOANLAITON
HALLINTAAN
MAAILMAN ENSIMMÄINEN TÄYSIN REAGOIVA MALLISTO RUOANLAITTOON.
Herkullinen ruoka on muutakin kuin pelkkä lopputulos.
Se on myös luomisen iloa ja jännitystä. AEG rohkaisee valmistamaan
ruokaa ilolla ja rohkeasti. Laitteemme edustavat viimeisintä tekniikkaa,
jotta voisit hyödyntää kaikki mahdollisuudet parhaiten.

www.cosentino.com

AEG MASTERY RANGE. WWW.AEG.FI
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Kattava palveluvalikoima
Meillä on vankka kokemus yhteistyöstä rakennusliikkeiden kanssa:
kalustamme vuosittain noin 6 000 asuntoa ja 1 500 pientaloa ympäri
Suomen. Palveluihimme kuuluvat kalustesuunnittelu, kalusteiden
valmistus, kohteen mittaus sekä kalusteiden toimitus ja asennus.
Ammattitaitoiset suunnittelijamme hallitsevat suurienkin projektien
kalustesuunnittelun yksityiskohtia myöten. Rakennusliikekohteisiin
laadimme huoneistokohtaiset kalustesuunnitelmat, joissa voidaan
rakennusvaiheessa huomioida asunnon ostaneen asiakkaan omat
toiveet ja tarpeet. Asunnon peruskalusteisiin on helppo tehdä muutoksia Topi-myymälässä, jossa asiakasta palvelee koulutettu ja
osaava asukasmuutospalveluhenkilö.
Tarkistusmittaamme kalustettavan kohteen ja varmistamme, että
kalusteet sopivat suunniteltuun tilaan. Kalusteet valmistetaan
kotimaisena laatutyönä omalla tehtaallamme Kalajoella.
Toimitamme kalusteet omalla kuljetuskalustollamme kohteeseen
sovitusti ja ajallaan. Kuljetus Rahkola Oy:n kuljettajat ovat palkittuja
ammattikuljettajia, joiden työhön voi luottaa. Myös kuljetuskalusto
on ensiluokkaista, joten lastin purkaminen onnistuu hankalissakin
olosuhteissa. Voimme toimittaa kaikki kalusteemme myös valmiiksi
asennettuina. Kun ammattitaitoiset asentajamme ovat asialla,
kalusteet saadaan suuressakin kohteessa paikoilleen nopeasti ja
tehokkaasti.
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Tarjoamme kaikki
palvelut suurille ja
pienille rakennusliikkeille.
Edustajillamme on
kokemusta suurtenkin
tilausten hoitamisesta.

Keittiöaltaat, hanat
ja liesituulettimet
www.lapetek.fi
www.limente.fi
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Topi
– mukana monessa
Vuosien varrella olemme saaneet kalustaa lukemattomia kerros- ja rivitaloasuntoja ja niiden
lisäksi esimerkiksi päiväkoteja, hoivakoteja ja
muita julkisia kohteita eri puolilla Suomea. Näin
ollen Topi-Keittiöiden suunnittelemat kalusteet
saattavat olla mukana arjessasi sellaisissakin
paikoissa, joissa et välttämättä edes tule ajatelleeksi asiaa. Me haluamme tarjota asiakkaillemme korkealaatuista kalustesuunnittelua ja
kehittää itseämme aina vain paremmaksi.
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Always prepared
Jokainen kohde on
meille ainutlaatuinen.
Haluamme oppia
jatkuvasti uutta ja
ylittää asiakkaidemme
odotukset.

Box Center

MYTHOS 2gether

www.franke.fi
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Yhteystiedot
Aluepäälliköt
Myyntipäällikkö
Timo Ojala
050 5959 114
timo.ojala@topi-keittiot.fi
Pohjois-Suomi
Jukka Pehkonen
0400 696 075
jukka.pehkonen@topi-keittiot.fi
Pääkaupunkiseutu, Uusimaa
Matias Fors
044 4695 604
matias.fors@topi-keittiot.fi

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, KeskiSuomi, Savo, Karjala, Kymenlaakso
Petri Alvoittu
050 5399 796
petri.alvoittu@topi-keittiot.fi
Pirkanmaa, Häme, Varsinais-Suomi,
Satakunta
Kari Airu
0500 532 718
kari.airu@topi-keittiot.fi

Asiakaspalveluhenkilöt
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Pirjo Mikkola
Suunnittelija
050 5959 119
Topi-Keittiöt Vantaa
Tammiston Kauppatie 18 B
01510 Vantaa

Tuija Väisänen
Suunnittelija
044 3775 959
Topi-Keittiöt Jyväskylä
Ahjokatu 16
40320 Jyväskylä

Hanna Valto
Suunnittelija
044 202 8852
Topi-Keittiöt Kuopio
Leväsentie 2
70700 Kuopio

Samu Rahkila
Suunnittelija
044 4695 602
Topi-Keittiöt Vantaa
Tammiston Kauppatie 18 B
01510 Vantaa

Pirjo Ahola
Suunnittelija
040 548 0775
Topi-Keittiöt Tampere
Viinikankatu 47
33800 Tampere

Anne Vikström
Suunnittelija
040 5459 690
Topi-Keittiöt Oulu
Tyrnäväntie 12
90400 Oulu

Ota yhteyttä,
ja sovitaan
tapaaminen!

Toimiva säilytys

Toimivat säilytysratkaistut kaikkiin tiloihin. Mittatilaustyönä liukuovet,
taiteovet, säilytysratkaistut ja vaatehuoneet.
LIUKUOVET, TAITEOVET, SÄILYTYS JA VAATEHUONEET
www.stirpe.com | stirpe@stirpe.com

miva säilytys
Stirpe_Uusi-Koti_2-2018_230x290mm.indd 1

kaikkiin tiloihin. Mittatilaustyönä liukuovet,
ytysratkaistut ja vaatehuoneet.

8.3.2018 10.05

LIUKUOVIKAAPISTOT
LIUKUOVIKAAPISTOT
Räätälöimme liukuovet ja säilytysjärjestelmät
yhteistyössä
Topi-Keittiöiden kanssa
Räätälöimme liukuovet
ja säilytysjärjestelmät
yhteistyössä Topi-Keittiöiden kanssa

LIUKUOVET, TAITEOVET, SÄILYTYS JA VAATEHUONEET
www.stirpe.com | stirpe@stirpe.com

8.3.2018 10.05

LIUKUOVET, SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT
& VAATEHUONEET
LIUKUOVET,
SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT & VAATEHUONEET
Lapväärtintie 439 / 64300 Lapväärtti
/ www.stirpe.com
/ 06Lapväärtti
- 228 3300
Lapväärtintie
439 / 64300
/ www.stirpe.com / 06 - 228 3300
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• www.jssuomi.fi

Topi-Keittiöt Oy
Kalajoentie 306
85101 Kalajoki
www.topi-keittiot.fi

WWW

