Kumppanisi kalustamisessa
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Laatua vuosikymmenten kokemuksella
Topi on suomalainen kiintokalusteiden valmistaja. Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme kalusteita,
jotka kestävät katseen ja elämää.
Palvelemme sekä kuluttaja-asiakkaita
että rakennusliikkeitä ja muita
ammattirakentajia.

Tarinamme alkaa vuodesta 1939,
jolloin Toivo Ojala perusti PohjoisPohjanmaan Kalajoelle pienen puusepänverstaan. Nykyään Topi on yli
150 henkeä työllistävä yritys, jonka
laadukkaita tuotteita on saatavilla
kaikkialla Suomessa. Emme silti ole
unohtaneet juuriamme: yrityksem-

me toimii edelleen Kalajoella Ojalan
suvun luotsaamana. Nyt mukana on
jo neljäs sukupolvi.
Kotimaisuus ja vastuullisuus ovat
meille tärkeitä arvoja. Tuotteemme valmistetaan Suomessa nyt ja
tulevaisuudessa. Olemme merkit-

tävä työllistäjä Kalajoella ja luomme
työpaikkoja myös muualle Suomeen.
Olemme ylpeitä siitä, että yrityksellemme on myönnetty sekä Avainlippuettä Design from Finland -merkki.
Pitkäikäiset, lähellä valmistetut tuotteemme ovat hyvä valinta myös
ympäristön kannalta.

TOPI-KEITTIÖT

M1-PÄÄSTÖLUOKITUS

DESIGN FROM FINLAND

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt Topin melamiinija mikrolaminaattioville, kalusterungoille, laminaattitasoille ja välitilalaminaateille sekä välitilalevyille M1-päästöluokituksen – parhaan mahdollisen. M1-luokitus on osoitus
siitä, että tuotteidemme laadukkaat materiaalit ovat myös
mahdollisimman vähäpäästöisiä.

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki
kertoo ainutlaatuisen suomalaisen muotoilun alkuperästä ja korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä
Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Merkinhaltijayritys on panostanut edelläkävijänä suomalaiseen
muotoiluun, ja muotoilulla on suuri rooli yrityksen kilpailutekijänä. Topin keittiö-, kylpyhuone- ja kodinhoitohuonekalusteille ja säilytysratkaisuille on myönnetty Design
from Finland -merkki. Lisäksi Topin keittiöillä, komeroilla
ja kylpyhuonekalusteilla on kotimaisesta valmistuksesta
kertova Avainlippu-merkki.
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Kotimaista huipputuotantoa
Tuotantolaitoksemme sijaitsee yrityksemme synnyinsijoilla Kalajoella,
ja siellä perinteiset puusepäntaidot
yhdistyvät moderniin teknologiaan.
Valmistamme tuotantolaitoksessa kaikki keittiön, kylpyhuoneen ja

kodinhoitohuoneen kalusteet sekä
säilytyskalusteet ja laminaatti- ja
massiivipuutyötasot. Vuonna 2021
Kalajoella valmistettiin 242 131
kalusteyksikköä eli kalusteet yli
7 500 asuntoon.

Suuret volyymit edellyttävät suurta
tuotantokapasiteettia. Tuotantolaitoksessamme on hyvät tilat ja
laitteet, ja esimerkiksi kasaus- ja
maalauslinjat ovat todella modernit.
Tuotannon tehostamiseksi kehi-

tämme toimintaamme jatkuvasti.
Vuosina 2022–2023 uudistamme
osavalmistuslinjaamme. Uudet
investoinnit ovat täydessä käytössä
syksyllä 2023, jolloin tuotantomme
osavalmistuskapasiteetti kasvaa ja
tehostuu.

TOPI-KEITTIÖT

KESTÄVÄSTI KOKO MATKAN
Kiinnitämme paljon huomiota laatuun kaikissa tuotannon vaiheissa. Suunnittelemme tuotteet niin, että ne
ovat käytännöllisiä ja tyylikkäitä ja kestävät hyvin aikaa. Valmistamme ja lastaamme kalusteet kuivissa sisätiloissa, jolloin sään vaihtelut eivät vaikuta niihin. Toimitamme rungot aina kasattuina, mikä nopeuttaa loppuasennusta. Kalusteemme pakataan ja suojataan niin, että ne on turvallista kuljettaa asennuspaikalle.
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1.

TOPI-KEITTIÖT

SUUNNITTELU

Projektirakentamisen alkaessa ensimmäinen askel on olla yhteydessä projektimyynnin aluepäällikköön tai lähettää
tarjouspyyntö tehtaalle. Kun tarjous on
saatu, aluepäällikkö auttaa toimituksen
yksityiskohtien ja aikataulujen sopimisessa.

3.

TARKASTUSMITTAUS

Kun rakentaminen on käynnissä, käymme
paikan päällä tekemässä tarkastusmittaukset. Näin minimoidaan virhetoimitusten vaara ja varmistetaan, että kohteen
valmistuminen pysyy aikataulussa.

2.

ASUKASMUUTOKSET

Jos asukas haluaa tehdä muutoksia
tulevan kotinsa vakiokalustukseen,
tarjoamme mahdollisuuden vaihtaa
ovimalleja saman hintaryhmän sisällä
ilman lisäveloitusta. Vaihto arvokkaampiin malleihin ja materiaaleihin onnistuu
lisäveloituksesta. Teemme kalustekuvien
päivitykset ja laskemme tarvittaessa
uudet tarjoukset.

4.

VALMISTUS

Lopulliset kalustetilaukset on hyvä tehdä
kaksi kuukautta ennen toivottua toimitusajankohtaa. Moderneissa tuotantotiloissamme Kalajoella valmistetaan
viikossa kalusteet jopa kolmeensataan
kerrostaloasuntoon.

5.

KULJETUS JA SISÄÄNKANTO

Pitkään jatkunut yhteistyömme Kuljetus
Rahkola Oy:n kanssa takaa turvalliset ja
ammattitaitoiset kuljetukset vaativimpiinkin kohteisiin. Kauttamme voi tilata
kalusteille myös sisäänkannon.

6.

ASENNUS

Valtuuttamamme asentajat ovat alan
ammattilaisia. Projektiasennuspalvelumme on markkinoiden varmin ja nopein, ja
lähes kaikki projektikohteemme toteutetaan asennettuna.

Helppoa rakennusliikkeelle
ja asukkaalle
Pitkä projektimyynnin kokemus,
omat yhteyshenkilöt rakennusalan
ammattilaisille sekä joustava ja
monipuolinen palvelu tekevät
Topista ammattirakentajan luotet-

tavan kumppanin. Palvelumme on
hiottu kattavaksi kokonaisuudeksi, ja
toimitukset sujuvat mutkattomasti ja
tehokkaasti.

Luonnonvoimaa
Ikunen- Ajaton - Aito
Luonnonkivitasot
kvartsitasot

TOPI-KEITTIÖT
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TEKNISET TIEDOT JA MITAT

KALUSTEIDEN MITAT
Kaappien runkojen syvyydet:

Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110 ja 120 cm

S = seinäkaappi
330 mm / 348–351 mm

A = alakaappi
572 mm / 590–593 mm

K = komero
572 mm / 590–593 mm

UUTUUS
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Topi palvelee ammattirakentajaa
rakennusliikkeitä palvelevat
projektimyynnin aluepäälliköt ovat perehtyneet nimenomaan projektimyyntiin.
kaikki kiintokalusteet kätevästi samalta toimittajalta.
täysi palvelu: suunnittelu,
tarkastusmittaukset, sisäänkanto ja asennus.

kalusteiden lisäksi toimitamme
oheistuotteet, kuten altaat,
liukuovet ja kivitasot.

OTA YHTEYTTÄ
PROJEKTIMYYNTIIMME:
tarjouspyynnot@topi-keittiot.fi

rakennusliikkeiden asiakkaille
omat yhteyshenkilöt Jyväskylän,
Oulun, Tampereen ja Vantaan
myymälöissä; muutostöitä
toivovia asukkaita palvelee
asukasmuutostyöhenkilö.

KATSO VIDEO AMMATTIRAKENTAMISEN PALVELUISTAMME!

”Muutostyöt ovat yleisiä,
mutta niiden ei tarvitse aiheuttaa
rakennuttajalle lisätyötä.
Asukas voi tulla meille myymälään, käymme muutostoiveet
läpi ja teemme uudet laskelmat
valmiiksi.”
– Pirjo Ahola, asukasmuutostyöhenkilö,
Topi-Keittiöt Tampere

Toimitusvarmuutemme on
korkea, meillä on markkinoiden
varmin ja nopein projektiasennuspalvelu, ja lähes kaikki
projektikohteemme
toteutetaan asennettuna.

Toimiva säilytys

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

va säilytys
Stirpe_Uusi-Koti_2-2018_230x290mm.indd 1

kkiin tiloihin. Mittatilaustyönä liukuovet,
sratkaistut 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

LIUKUOVET,
SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT & VAATEHUONEET
LIUKUOVET, SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT
& VAATEHUONEET
Lapväärtintie
439 / 64300
/ www.stirpe.com / 06 - 228 3300
Lapväärtintie 439 / 64300 Lapväärtti
/ www.stirpe.com
/ 06Lapväärtti
- 228 3300
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Mallistomme
Laajasta mallistostamme löytyvät
sekä laadukkaat kotimaiset kalusteet
keittiöön, kylpyhuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen että liukuovet ja
säilytysratkaisut. Kattava valikoima ja
joustava mitoitus tarjoavat mahdol-

OVIVAIHTOEHDOT

lisuuksia rohkeisiinkin ratkaisuihin ja
erikoisiinkin tiloihin. Kehitämme mallistoamme eurooppalaisten trendien
mukaan tavoitteenamme vastata
tarkasti asiakkaidemme erilaisiin
tarpeisiin.

Monipuoliseen mallistoomme kuuluu niin klassisia kuin linjakkaitakin
ovia, kiiltävää pintaa ja mattaa sekä
useita kymmeniä eri värivaihtoehtoja.

MELAMIINIOVET/
MIKROLAMINAATTI
Kalustelevy, jonka päällä on
melamiinikalvo.

LAMINAATTIOVET
Kalustelevy, jonka päällä on laminaatti. Laminaatti on värjätty tai
siihen on painettu kuviointi.

PINNOITETUT OVET

TUTUSTU
MALLISTOOMME
TARKEMMIN
OSOITTEESSA
www.topi-keittiot.fi/
tuotteet

MDF-runko, jonka päällä on saumaton, etureunan yli ulottuva pinnoitekalvo. Kalvo on värjätty tai siihen on
painettu kuviointi.

MAALATUT MDF-OVET
MDF-runko, jonka päällä on saumaton maalipinta.

VIILUOVET
Kalustelevy, jonka päällä on koivusta
tai tammesta ohut puuviilu. Pinnoitteena lakkaus tai petsaus ja lakkaus.

MARIS KEITTIÖALLAS.
JOKAISEEN TYYLIIN.
JOKAISEEN MAKUUN.
LÖYDÄ NYT OMASI!

KEITTIÖN REMONTTI
TAI UUDISKOHTEEN
SUUNNITTELU EDESSÄ?
Meiltä löydät laadukkaat tuotteet toiminnallisen
keittiön toteutukseen remontti- ja uudiskohteissa:
UNIT-kokonaisuuden, joka kestää aikaa ja kulutusta.
Tutustu tuotteisiin www.lapetek.fi.
■ Ekologiset keittiöhanat
■ Keittiöaltaat laajalla lisävarustevalikoimalla
■ Jätejärjestelmät kaikkiin allaskaappeihin
■ Laaja valikoima liesituulettimia- ja kupuja

Keittiön välitilan
valaistus
Limenteltä löydät
helposti toteutettavat ratkaisut
ja tuotteet keittiön välitilan
valaistuksen toteutukseen.
www.limente.fi.
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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.

LUE LISÄÄ
OHEISTUOTTEISTA OSOITTEESTA
www.topi-keittiot/tuotteet

Dekton®-keittiötasot – vain parasta keittiöösi
Keittiö on kodin sydän, jossa vietetään yhä enemmän aikaa. Hyvin suunniteltu keittiö on
toimiva ja viihtyisä, kaunista ulkonäköä unohtamatta. Materiaaleja ja suunnittelumahdollisuuksia
riittää loputtomiin, mutta Cosentino on ottanut tehtäväkseen helpottaa päätöksentekoasi.
Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja: materiaaliemme avulla keittiösi täyttää tiukimmatkin
kestävyys- ja helppohoitoisuusvaatimuksesi ja näyttää samalla huikean hyvältä.

Dekton® by Cosentino
Dekton® by Cosentino on vallankumouksellinen ja innovatiivinen äärimmäisen tiivis materiaali sisustuksen ja
arkkitehtuurin tarpeisiin. Se on valmistettu kivimineraalien
seoksesta. Valmistusprosessissa on käytetty ainutlaatuista
hiukkasten sintrausmenetelmää (TSP), jonka materiaaliin
aiheuttamat muutokset muistuttavat luonnonkiven koostumuksen muodonmuutosta. Näin voidaan luoda äärimmäisen tiivis pinta.

Osana sitoutumistamme kestävään
kehitykseen ja kiertotalouteen hyödynnämme valmistuksessa tuotannon
ylijäämästä kierrätettyjä materiaaleja.
Dekton® by Cosentinolle myönnettiin
ympäristötuoteseloste vuonna 2016.

Dekton® on hienostunut ja tarkoituksenmukainen materiaali monenlaisiin keittiöihin. Sen esteettisyys, monipuolisuus ja ensiluokkaiset toiminnalliset ominaisuudet mahdollistavat käytön niin sisä- kuin ulkotiloissakin.
Siitä onkin tullut todella suosittu valinta.

Dektonilla® on erinomaiset tekniset ominaisuudet:
se kestää UV-säteilyä ja lämpöä, ei naarmuunnu, ei
tahraannu eikä ime vettä. Dektonia® valmistetaan suurikokoisina laattoina (jopa 320 cm × 144 cm) ja viidessä eri
paksuudessa (0,4 cm, 0,8 cm, 1,2 cm, 2 cm ja 3 cm).
Se on täydellinen materiaalivalinta niin sisä- kuin ulkotilojenkin käyttökohteisiin, kuten julkisivuihin, lattioihin,
pinnoitteisiin, työtasoihin ja pesualtaisiin.

Dekton® on valittu pintamateriaaliksi
useisiin arkkitehtonisesti merkittäviin
kohteisiin ympäri maailmaa.

TUTUSTU  cosentino.com
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Palvelemme
ammattirakentajia
kaikkialla Suomessa

KATSO YHTEYSTIEDOT
NETTISIVUILTAMME:
www.topi-keittiot.fi/
projektimyynti/
yhteystiedot

Pääkonttorimme ja tehtaamme
sijaitsevat Kalajoella.
Asukasmuutostyövastaavamme
palvelevat Vantaalla, Tampereella,
Jyväskylässä ja Oulussa.

OULU
KALAJOKI

JYVÄSKYLÄ
TAMPERE

VANTAA

VAPAUTA
KEITTIÖSI
SUUNNITTELU
Suunnittele keittiosi ja ruoanlaittosi niiden ansaitsemalla
vapaudella. Liesituuletin on integroitu keittotasoon, joten
se ei ole tiellä. Induktiotaso soveltuu joustavasti kaiken
kokoisille ja muotoisille keittoastioille. Nauti vapaudesta
uusilla AEG induktiotasoliesituulettimilla.
Sinun keittiössäsi sinun tavallasi.
CHALLENGE THE EXPECTED

AEG.FI

KEITTIÖ

/

KYLPYHUONE

/

PL 46

85101 Kalajoki

KODINHOITO

/

www.topi-keittiot.fi

LIUKUOVET

/

S Ä I LY T Y S

• www.jssuomi.fi

TOPI-KEITTIÖT OY

