
Huomioi nämä 
3 yleistä asiaa, 
kun uusit keittiösi!



Koko keittiön uusiminen 
perinteiseen tapaan

“
Perinteisellä keittiöremontilla tarkoitetaan 
koko keittiön uusimista runkorakenteita, 
hanoja, tiskialtaita ja helloja myöten. Urakka 
on hintava ja kestää yleensä viikkoja, sillä 
remontti vaatii monta tekijää keittiöasentajista 
sähkö- ja putkialan erikoisosaajiin.

Myös ikävät yllätykset ovat mahdollisia. Esi-
merkiksi vanha runko saattaa olla nykyaikai-
sia standardeja syvempi, minkä takia kaapis-
ton eteen jää näkyviin liuska vanhaa lattiaa.

Itse asiassa laadukkaat 
entiset rungot ovat usein 
kestävämmät kuin nyky-
aikaiset halvalla tuotetut 
rakenteet.

Jos uusit keittiösi perinteiseen 
tapaan, varaudu näihin haasteisiin:
• Perusteellinen purkutyö vaatii aikaa ja 

tuottaa valtavan määrän jätettä.

• Keittiön ympäristö on suojattava asian- 
mukaisesti.

• Keittiötä ei voi käyttää pahimmillaan 
viikkoihin.

• Kerrostaloasujan on tehtävä asianmukainen 
muutostyöilmoitus.

• Vesikatko kestää tavallisesti ainakin 
vuorokauden.

• Remontti kestää viikkoja ja on kallis.

Huomio I

Nykyään perinteinen keittiöremontti 
voidaan välttää uusimalla vain näkyvät 
pinnat nykyisten runkorakenteiden varaan.



Nykyään perinteinen keittiöremontti voi-
daan välttää uusimalla vain näkyvät pin-
nat nykyisten runkorakenteiden varaan.

Elega valmistaa tuotteet omassa tehtaas-
sa Haapajärvellä, mikä takaa korkean 
laadun ja ekologisen toimitusketjun.

Elega on toteuttanut yli 70 000 keittiöre-
monttia 90-luvulta alkaen.

Standardikeittiön valitseminen 
mittatilauskeittiön sijasta
Standardin mukaisessa keittiössä kaappien 
leveydet ovat tavallisesti 40, 50 tai 60 sentti-
metriä. Vakiomittaiset kalusteet voivat aiheut-
taa päänvaivaa asennuksen yhteydessä, ja 

voit joutua tekemään kompromisseja tyylin tai 
käytännöllisyyden kustannuksella. Kun keittiö 
uudistetaan mittatilauksena, kaikki tila saa-
daan hyötykäyttöön.

Miten valitsen oikean 
remonttiliikkeen?
Sopivan remontin tekijän löytäminen voi olla 
hankalaa, jos ei tiedä, millä perustein valintaa 
kannattaa punnita. Remonttiliikkeitä on valta-
va määrä, ja ne eroavat toisistaan niin pal-
velun laadun, takuun kuin toimintatapojenkin 
osalta.

Kun valitset remontin tekijää, kiinnitä erityistä 
huomiota näihin seikkoihin.

Vaadi vähintään 3 vuoden takuu. Jos tuot-
teessa on vika, se todennäköisesti paljastuu 
kolmen vuoden kuluessa.

Takuun pituus
Pitkäikäinen, kokenut ja vakavarainen yritys 
on aina turvallisempi vaihtoehto. Erikostumi-
nen tiettyyn alaan on yleensä tae korkeasta 
ammattitaidosta.

Yrityksen ammattitaito, 
koko ja vakavaraisuus

Materiaalin laatu ja alkuperä on syytä selvit-
tää huolella, sillä se vaikuttaa keittiön käyttöi-
kään.

Yrityksen käyttämät 
materiaalit ja laatu

Huomio II

Huomio IIHuomio III



Kun tilaat 
keittiöremontin Elegalta...
Elegan keittiöremontin idea on yksinkertainen: 
uusimme keittiösi yhden työpäivän aikana ny-
kyisten runkorakenteiden varaan. Tällä tavoin 
saat uuden keittiön huomattavasti edullisem-
min ja nopeammin kuin tilaamalla perinteisen 
keittiöremontin.

Valitset keittiöösi uudet kalusteovet, mekanis-

mit ja keittiötasot laajasta mallistostamme – 
tämän jälkeen huolehdimme kaikesta.

Saat keittiöösi myös arkea helpottavia meka-
nismeja ja uusia säilytysratkaisuja. Jos tarve 
vaatii, uusimme myös huonokuntoiset kaluste-
rungot.



Vertailu
Elegan keittiö

Toteutus

Ympäristö

Remontin kesto asiakkaalla

Hinta

Näkyvät pinnat uusitaan nykyis-
ten runkojen mittojen mukaan. 
Halutessasi uusitaan myös me-
kanismeja, laatikostoja ja muita 
osia.

Säästetään luontoa, kun hyödyn-
netään hyväkuntoiset rakenteet.

1 päivä

Jopa puolet edullisempi kuin 
perinteinen keittiöremontti.

Puretaan ensin koko keittiö, 
minkä jälkeen keittiö uudis-
tetaan.

Turhaa haaskausta, kun 
hyvässä kunnossa olevia 
rakenteita ja materiaaleja 
puretaan.

Vähintään viikko

10 000 – 20 000 €

Perinteinen keittiöremontti



Sopiiko Elegan 
keittiöremontti kotiini?
Elegan keittiöremontti sopii miltei kaikkiin ko-
teihin. Ei siis haittaa, vaikkei keittiösi kalusteet 
ole vakiomittaisia. Kaapin ovet, keittiötasot 

ja kalusteet ovat kotimaista mittatilaustyötä. 
Valmistamme tuotteet omassa tehtaassamme 
Haapajärvellä.

Uusimme vain tarvittavat 
osat keittiöstäsi, mikä 
säästää luontoa ja leikkaa 
hinnasta ison siivun.

Tehtaassamme syntyvät huk-
kalevyt hyödynnetään läm-
pölaitoksella ja kotisi vanhat 
keittiökalusteet kierrätämme.

Toimitusketju on ekologinen. 
Uudet osat tulevat 
Haapajärvellä sijaitsevalta 
tehtaaltamme.

Elega on ekologinen
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Heräsikö 
kysymyksiä?
Keittiön uudistus on arvokas hanke, joka on-
nistuessaan tuottaa iloa vuosiksi eteenpäin. 
Tästä syystä haluamme tarjota yli 25 vuoden 
keittiöalan kokemuksemme käyttöösi.

Tilaa siis asiantuntijamme kotiisi suunnittelu-
käynnille. Käynnin aikana suunnittelija kuun-
telee toiveesi, arvioi keittiösi kunnon ja kertoo 
näkemyksensä keittiön uusimisesta.

Suunnittelukäynti onnistuu kaikkialla Suomessa.

Suunnittelukäynnillä kotonasi saat...

• tietää, mitä vanhasta keittiöstäsi voi säilyttää ja mitkä osat tulisi uusia.

• ehdotuksia uusille säilytysratkaisuille ja arjen askareita helpottaville mekanismeille.

• tyylivinkkejä ja ideoita keittiön suunnitteluun.

• tarjouksen uudesta Elega Keittiöstä.

Hyödynnä rahoitustarjouksemme ja saat 
uudelle keittiöllesi joustavan maksuajan 
ilman korkoja.

Toteuta keittiöunelmasi jo tässä kuussa.

Katso esimerkkilaskelma:

5 000 € keittiöremontti rahoituskampanjan aikaan.

Maksu 70 tasaerässä ilman korkoa. 
Kampanja voimassa 31.12.2022 asti.

Tilinhoitomaksu 5 € / kk

Maksun kokonaismäärä silloin 76,42 € / kk = 5 349,40 €

Vaihtoehtona myös 6 kk korotonta maksuaikaa 
3-12,50 € / kk tilinhoitomaksulla.

Uusi keittiö 
NYT 70 kk 
korottomalla 
maksuajalla

76,40 € / kk
Alkaen

*5 000 € remontti

*



www.elega.fi

Asiakaspalvelu 
020 7578 800 
keskus@elega.fi


