Kumppanisi kalustamisessa

Jo yli 80 vuotta
laatua Kalajoelta
Topi-Keittiöt Oy on arvostettu kotimainen kiintokalustevalmistaja, keittiösuunnittelun edelläkävijä ja kodin säilytystilojen osaaja. Juuremme ovat
Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella, ja siellä olemme
valmistaneet ja toimittaneet laatukalusteita
suomalaisiin koteihin jo yli 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.
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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

2020

Design From Finland
-merkki

Suomen kolmanneksi
tunnetuin keittiöbrändi

Topi-Keittiöt
täyttää 80 vuotta

Topin tuotteille
M1-laatuluokitus
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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 2019 Kalajoella
valmistettiin 220 000 kalusteyksikköä eli
kalusteet yli 7 000 asuntoon.
Suuret volyymit edellyttävät suurta tuotantokapasiteettia. Tuotantolaitoksessa on
hyvät tilat ja laitteet, ja esimerkiksi kasausja maalauslinjat ovat todella modernit.
Tuotannon tehostamiseksi toimintaa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2018 investoitiin
ovien saranointilinjaan ja käsivarsirobotilla
varustettuun CNC-jyrsimeen ja vuonna 2019
varastoautomaattiin. Vuonna 2020 siirryttiin
uuteen tuotannonohjausjärjestelmään.
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KATSO
VIDEO!
Tuotantojohtaja Iiro Ojala

Tuotannossamme on
lyhyt läpimenoaika ja
pystymme tuottamaan
suuriakin määriä ilman
välivarastointia.
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Helppoa rakennusliikkeelle ja asukkaalle
Pitkä projektimyynnin kokemus, omat yhteyshenkilöt rakennusalan ammattilaisille sekä joustava ja monipuolinen palvelu tekevät Topista
ammattirakentajan luotettavan kumppanin. Palvelumme on hiottu kattavaksi kokonaisuudeksi, ja toimitukset sujuvat mutkattomasti ja tehokkaasti.
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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.
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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.
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TARKASTUSMITTAUS

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

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

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

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

Topi palvelee
ammattirakentajaa
•
•
•
•
•

rakennusliikkeitä palvelevat projektimyynnin aluepäälliköt
ovat perehtyneet nimenomaan projektimyyntiin.
kaikki kiintokalusteet kätevästi samalta toimittajalta.
täysi palvelu: suunnittelu, tarkistusmittaukset, sisäänkanto
ja asennus.
kalusteiden lisäksi toimitamme oheistuotteet, kuten altaat,
liukuovet ja kivitasot.
rakennusliikkeiden asiakkaille omat yhteyshenkilöt Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vantaan myymälöissä; muutostöitä toivovia asukkaita palvelee asukasmuutostyöhenkilö
Toimitusvarmuutemme on korkea, meillä on markkinoiden
varmin ja nopein projektiasennuspalvelu, ja lähes kaikki
projektikohteemme toteutetaan asennettuna.

”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

Ylämaan Graniitin keittiötasomallistosta löydät kauneimmat luonnonkivet,
kestävimmät kvartsit ja kauneimmilla kuvioilla toteutetut täyskvartsitasot.
40-vuotisen historiamme myötä meille on kertynyt vahva kokemus kiven
käsittelystä. Tuotannossamme yhdistyvät nykyaikaiset tuotantomenetelmät
ja huippuammattilaisten kädenjälki. Loppuun hiotut yksityiskohdat viimeistelevät keittiön.
Topi – Kumppanisi kalustamisessa
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Mallisto ja
sertifikaatit
Laajasta mallistostamme löytyvät
sekä laadukkaat kotimaiset kalusteet
keittiöön, kylpyhuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen että liukuovet ja
säilytysratkaisut. Kattava valikoima
ja joustava mitoitus antavat mahdollisuuksia rohkeisiinkin ratkaisuihin
ja erikoisiinkin tiloihin. Kehitämme
mallistoamme eurooppalaisten trendien mukaan tavoitteenamme vastata
tarkasti asiakkaidemme erilaisiin
tarpeisiin.
Topin monipuoliseen mallistoon
kuuluu niin klassisia kuin linjakkaitakin
ovia, kiiltävää pintaa ja mattaa sekä
useita kymmeniä eri värivaihtoehtoja.

MELAMIINIOVET/
MIKROLAMINAATTI
Kalustelevy, jonka päällä on
melamiinikalvo.
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LAMINAATTIOVET
Kalustelevy, jonka päällä
on laminaatti. Laminaatti
on värjätty tai siihen on
painettu kuviointi.

PINNOITETUT OVET
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.

M1-PÄÄSTÖLUOKITUS
Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt Topin melamiini- ja mikrolaminaattioville, kalusterungoille, laminaattitasoille ja välitilalaminaateille sekä välitilalevyille M1-päästöluokituksen – parhaan mahdollisen. M1-luokitus on osoitus
siitä, että Topi-Keittiöiden laadukkaat materiaalit ovat myös mahdollisimman
vähäpäästöisiä.
DESIGN FROM FINLAND- JA AVAINLIPPU-MERKIT
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. Topi-Keittiöt Oy:n keittiö-, kylpyhuone- ja kodinhoitohuonekalusteille ja säilytysratkaisuille on myönnetty
Design from Finland -merkki. Lisäksi Topin keittiöillä, komeroilla ja kylpyhuonekalusteilla on kotimaisesta valmistuksesta kertova Avainlippu-merkki.

UUTUUS
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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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Franke
Smart Deco
Nuorekkaaseen keittiöön
liesituuletin trendi väreissä.
Smart Deco tarjoaa parhaan
ratkaisun keittiö- ja asuintilojen
lisääntyvään sulautumiseen.

TÄYDELLISEEN
RUOANLAITON
HALLINTAAN

Franke
pesupöytä

MAAILMAN ENSIMMÄINEN TÄYSIN REAGOIVA MALLISTO RUOANLAITTOON.

Suurella sydämellä
Suomalaiseen keittiöön.
Ruostumattomasta
teräksestä, upea ja kestävä
kotimainen tiskipöytä
integroidulla liesitasolla.

AEG MASTERY RANGE. WWW.AEG.FI

Franke Finland Oy, Vartiokuja 1, 76850 Naarajärvi
Vaihde: 015 341 11
www.franke.fi

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.
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Teemme
laadukkaita ja kestäviä
kiintokalusteita kaikkiin
kodin tiloihin.
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Laurent on luonnonkivi Port Laurentin innoittama ainutlaatuinen
väri, joka erottuu edukseen monimutkaisuutensa ja kauneutensa
ansiosta. Sen kuvioinnissa on erilaisia sävyjä ja vivahteita, joiden
etusijalla kulkevat kultaiset juovat luovat lämpöä sen syvän
mustalle taustalle. Laurent tarjoaa täydellistä tasapainoa
hienostuneimpien tilojen sisustukseen. Laurent on osa
Dektonin® Natural Collection -värikokoelmaa.

Cosentino Finland

Varsikuja 4 01740 Vantaa
+358 10 2871950
customerservice.fi@cosentino.com
@cosentino_finland
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Yhteystiedot
Myyntijohtaja
Timo Ojala
050 595 9114
timo.ojala@topi-keittiot.fi
Aluepäälliköt/projektimyynti:
Pohjois-Suomi
Jukka Pehkonen
0400 696 075
jukka.pehkonen@topi-keittiot.fi
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa,
Keski-Suomi, Savo, Karjala,
Kymenlaakso
Petri Alvoittu
050 539 9796
petri.alvoittu@topi-keittiot.fi
Pääkaupunkiseutu, Uusimaa
Matias Fors
044 469 5604
matias.fors@topi-keittiot.fi
Pirkanmaa, Häme,
Varsinais-Suomi, Satakunta
Kari Airu
0500 532 718
kari.airu@topi-keittiot.fi
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Asukasmuutostyöpalvelut
Topi-myymälöissä:
Tuija Väisänen
Topi-Keittiöt Jyväskylä
rakennusliikepalvelu
044 377 5959
tuija.vaisanen@topi-keittiot.fi
Satu Paavola
Topi-Keittiöt Vantaa
rakennusliikepalvelu
040 552 9815
satu.paavola@topi-keittiot.fi
Anne Vikström
Topi-Keittiöt Oulu
rakennusliikepalvelu
040 545 9690
anne.vikstrom@topi-keittiot.fi
Pirjo Ahola
Topi-Keittiöt Tampere
rakennusliikepalvelu
040 548 0775
pirjo.ahola@topi-keittiot.fi

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.
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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
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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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Kalajoentie 306
85101 Kalajoki
www.topi-keittiot.fi

• www.jssuomi.fi

Topi-Keittiöt Oy

