No 1
IDEAT & VINKIT
PIENEEN KEITTIÖÖN

TÄYDELLINEN
KEITTIÖPAKETTI

Ota reseptit talteen!

Helppoa
arkiruokaa

Janina Fry:

"Noblessa teki
yhteistyöstä
kivaa ja helppoa."

VAADI
PUHDASTA
SISÄILMAA!

Kodikasta tunnelmaa

TILASTA TOISEEN
KYLPYHUONE / KODINHOITOHUONE /
VAATEHUONE / OLOHUONE

Mistä muodostuu
KEITTIÖN HINTA?

Sekä Noblessan että Boran toiminnan
keskipisteenä ovat ihmiset ja heidän
tarpeensa. Tavoitteena on tarjota
jokaiselle mahdollisuus yksilölliseen
keittiöön.
Huolella ja laadukkaasti Saksassa
valmistetut Noblessa-keittiöt ja Itävallassa valmistetut BORA-järjestelmät
takaavat, että voit iloita keittiöstäsi,
kotisi keskipisteestä vuosien ajan.

Laite on hiljainen kuin henkäys
myös suurilla tehotasoilla –
eikä se vie huomiota ruoanlaitolta tai häiritse keskustelua.
Ruostumattomasta teräksestä
valmistetun rasvasuodattimen
voi kätevästi irrottaa ja pestä
astianpesukoneessa.
Kompaktin kokoinen laite on
helppo asentaa – ja alakaappiin
jää runsaasti tilaa kattiloille
sekä muille keittiötarvikkeille.
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Noblessan kaapistoihin yksinoikeudella mitoitettu Boran GP4U-tasoliesituuletin yhdistää induktiolieden ja
liesituulettimen. Keittotaso, jossa
höyry imetään tehokkaasti ja hiljaisesti
alakautta, tuo keittiösuunnitteluun
poikkeuksellista vapautta.

10

SISÄLTÖ No 1

4 Täydellinen keittiöpaketti
		 Kokkaus jää sinulle,
		 me teemme kaiken muun!
6 Kaikilla mausteilla
		 Kruunaa keittiösi harkituilla
		yksityiskohdilla.

LUE LISÄÄ:
noblessakeittiot.fi/mallisto/kodinkoneet/bora

8 Enemmän kuin keittiö
		 Luo yksilöllinen sisustus
		 kodin kaikkiin huoneisiin.

» NYT SAATAVANA NOBLESSA-JÄLLEENMYYJILTÄ!

10 Keittiömestarin reseptit
		 Tee arjesta maistuvaa keittiö		 mestarimme ohjeilla.
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12 Keittiön kolme muskettisoturia
		 Vertailussa kolmen keittotaso		 tuulettimen parhaat puolet.

Bora GP4U
-keittotasoliesituuletin
yksinoikeudella
vain Noblessalta!

14 Asiakkaiden kertomaa
		 Kurkista asiakkaidemme
		Noblessa-keittiöihin.
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Vaadi laatua –
ja puhdasta sisäilmaa
Matalapäästöiset kalusteemme
pitävät pienhiukkaset kurissa.
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Mistä muodostuu
keittiön hinta?
Keittiön kokonaishinta syntyy
monesta pienestä valinnasta.

Julkaisija nobilia-Werke
Toimitus ja taitto Ampersand Design Oy
Kannen kuva nobilia-Werke
Valokuvat nobilia-Werke, ellei toisin mainita
Paino Grano Oy, 2021

© Pidätämme oikeudet
muutoksiin. Lehden värimallit saattavat painoteknisistä syistä poiketa
alkuperäisistä.

 MAXI-KORKEUS tuo lisätilaa
perusyksiköihin. MAXI-rungon
korkeus on 86,4 cm ja se on oiva
valinta yli 180 cm pitkille henkilöille.

KOKKAUSVALMIS
KEITTIÖ

EASYTOUCH

7500,128,-/kk*

Noblessan kokkausvalmiin keittiön hankinta
on yhtä helppoa kuin
veden keittäminen!

*luottoaika 6 v 8 kk,
luottohinta 10 144 €
ja todellinen vuosikorko 10,0 %**

TÄYDELLINEN KEITTIÖPAKETTI

Noblessalta saat aina yksilöllisesti suunnitellun keittiöpaketin
sekä kattavan valikoiman kodinkoneita yhdestä paikasta.

Ä

 STANDARD-RUNGON korkeus
on 72 cm. Suositellaan yli 150 cm
pitkille henkilöille. Standard-korkeus on saatavana myös vetimettömiin Line N -keittiöihin.

RIVA

Hinnat sis. kaapistot, työtasot,
kodinkoneet, altaan ja liesikuvun.
Hinnat eivät sisällä asennustyötä.

TÄYDELLINEN
KEITTIÖPAKETTI
lykäs keittiösuunnittelu
osoittaa vahvuutensa niin
säilytystilojen kuin työskentelyetäisyyksien suhteen.
Hyvin suunniteltu keittiö sopii täydellisesti yksilölliseen jokapäiväiseen elämään: keittiössä on ilo työskennellä ja
kaikelle on oma paikkansa. Älykkyyttä
keittiöön tuovat fiksut valaistusratkaisut ja tekniset kodinkoneet.

Kuva: Hans Koistinen
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 XL-RUNKOKORKEUS on 79,2 cm
ja sitä suositellaan yli 170 cm pitkille
keittiön käyttäjille. XL-korkeus on
saatavana myös vetimettömiin Line N
-keittiöihin.

6500,111,-/kk*
*luottoaika 6 v 8 kk,
luottohinta 8 873 €
ja todellinen vuosikorko 10,2 %**

Rahoitus on helppo resepti
Noblessa-keittiön hankintaan
Uuden Noblessa-keittiön hankinta onnistuu
joustavasti OP:n rahoituksella**. Sillä maksat
kaikki Noblessalta hankkimasi tuotteet:
kalusteet, sähkö-, putki- ja asennustyöt
sekä kodinkoneet, altaat ja hanat.
STONEART

8200,139,-/kk*
*luottoaika 6 v 8 kk,
luottohinta 11 055 €
ja todellinen vuosikorko 9,8 %**

Katso ajankohtainen rahoitustarjous
ja hae rahoituspäätös jo ennakkoon:
noblessakeittiot.fi/rahoitus
** Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 8,78 %, kun
luoton korko on OP-prime + 6,95%, (7,20 % 01/21), perustamismaksu 0 € ja laskutuspalkkio 7 € kuukaudessa. Arvioitu luoton kokonaiskustannus on 12 953,19 €. Laskelma on
tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot
pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 170 € minimilyhennyksin
(1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 77 kk. Luoton myöntää
OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.
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TARVEKARTOITUS
MYYJÄN KANSSA

MAKSUTON MITTAUS
JA SUUNNITTELU

TÄYDELLINEN
KEITTIÖPAKETTI

TOIMITUS
KOTIOVELLESI

ASENTAMISEN
NEROKKUUTTA

TYYTYVÄINEN
ASIAKAS – SINÄ!

Skannaa ja katso!
Katso videolta, miten
helppoa Noblessakeittiön hankinta on!
bit.ly/kokkausvalmis

IDEAT & VINKIT

➌

PIENEEN TILAAN
➋

Maksimoi pienen kerrostalo- tai mökkikeittiön jokainen neliö hyötykäyttöön.

➍
NÄIN LUOT
YLELLISEN TYYLIN

➎

SISUSTA VALOLLA

Keittiön tunnelma muuttuu täysin usean eri valonlähteen hyödyntämisellä ja dramaattisilla kontrasteilla.

K

KAIKILLA MAUSTEILLA

otien avoimet pohjaratkaisut ovat tuoneet
keittiön saumattomaksi
osaksi kodin muuta
sisustusta. Siksi keittiön tulee olla
käytännöllisyyden lisäksi myös
tyylikäs kokonaisuus, joka sulautuu ympäröivään tilaan, mutta
toimii myös yksinään.
Rennommat huonerajat tuovat
uudenlaisia vaatimuksia keittiölle.
Enää ei riitä, että keittiössä on
helppo laittaa ruokaa tai säilyttää
kodinkoneita ja astioita. Avokeittiössä kaapistot ovat yksi huonekalu
muiden joukossa, ja niiltä odotetaan useita erilaisia käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi saareke on

säilytystilan lisäksi laskutila, tarjoilutila ja nykyteknologian ansiosta
myös yksi kodin valonlähde.
Noblessa on maksimoinut keittiön käyttötarkoituksen suunnittelemalla monipuolisia ja kaappeihin
integroituja valaistusratkaisuja.
Emotion-teknologia takaa sopivan
valaistuksen joka tilanteeseen.
Voit esimerkiksi sammuttaa
keittiössä päälle unohtuneet valot
helposti kaukosäätimellä ja säätää
etähallinnalla valojen sävyä tai
kirkkautta erikseen kaapeissa,
hyllyissä ja välitilassa. Pienellä valaistuksen säädöllä muutat helposti keittiön ilmeen toiminnallisesta
tunnelmalliseen.

alareunaan
➊ Kaappien
integroidut led-valopaneelit heijastavat valoa
työtasoille.
hyllyt
➋ Taustavalaistut
tuovat tärkeää lisävaloa
vaikkapa yrttien kasvatukselle.
integroi➌ Lasikaappeihin
dut led-spotit korostavat kauneimpia astioita.
upotettu va➍ Vetouriin
laistus on keittiön upea
katseenvangitsija.
keventää
➎ Sokkelivalo
kaapistojen ilmettä ja
saa ne näyttämään ilmassa
leijuvilta.

INSPIROIDU JA LÖYDÄ SUOSIKKISI
Noblessa-keittiöt tunnetaan testatusta laadusta
ja ajattoman tyylikkäistä kalusteista. Laaja valikoimamme tuo vaihtoehtoja keittiön sisustukseen niin
skandinaavisen tyylin, modernin ilmeen kuin rennon
maalaisromanttisenkin tunnelman ystäville. Kaikki
kuosit ja ovivaihtoehdot löydät mallistohaustamme.

Skannaa ja ihastu!
Inspiroidu ja löydä
suosikkisi mallistohakumme avulla.
bit.ly/noblessamallistohaku

1. KUOSI
Välitilapaneeli, kuten kultainen vinoneliökuosimme, tuo esiin persoonallisen tyylisi. Noblessalta löydät 26
erilaista välitilapaneelia.
2. METALLI
Luksuskeittiölle on ominaista trendikkäät metalliset yksityiskohdat.
Noblessan kultaiset vetimet näyttävät tyylikkäiltä!

 KATSE YLÖSPÄIN!
Kasvata perusyksiköiden
runkokorkeutta XL- tai
MAXI-rungoilla, joilla saat
10–20 % lisää säilytystilaa.
Voit myös asentaa kahdet
yläkaapit päällekkäin, jos
huonekorkeus sen sallii.
 NIKOLATESLA FIT
-tasoliesituuletin mahtuu
vain 60 cm leveään kaapin
runkoon – ja yläkaapeille
jää enemmän tilaa, kun
perinteistä liesituuletinta
ei tarvita.

3. PINTAMATERIAALIT
Mustan ja puun yhdistelmä toimii, ja
puun sävyllä voit vaikuttaa keittiön
tunnelmaan. Noblessalla on kahdeksan erilaista puukuosiovea, ja
tummista ovimalleista lasin ulkonäköä imitoiva Artis on tutustumisen
arvoinen ylellisyys!
4. KODINKONEET
Muutama laadukas kodinkone viimeistelee keittiösi. Harkitse esimerkiksi tuplauunia, kahta tiskikonetta
tai kahvikonetta.

3 x TYÖTASO
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➊

LAMINAATTI on tasomateriaaleistamme edullisin, mutta silti
kestävä sekä helppohoitoinen.
Saatavana kolmessa paksuudessa: 16, 38 ja 100 mm. Valittavana 40 eri kuosia.

 RULLAA YLÖS JA ALAS
Rulo-ovet piilottavat siististi taakseen
jokapäiväisessä käytössä olevat
tavarat. Esiin vedettävä hylly tuo
pieneenkin keittiöön lisää laskutilaa.

XTRA-TASOJEN innovatiivinen
rakenne tekee niistä erityisen kestäviä
ja mahdollistaa huullosasennukset. Saatavana 16, 38 ja 100 mm paksuudessa
sekä neljässä kuosissa. 38 mm tasoissa
on antibakteerinen microPLUS®-pinta.

 KOKOONTAITTUVA
TARJOILUVAUNU toimii
pienenä saarekkeena ja aputasona. Vaunua voi täydentää erilaisin lisävarustein.

KVARTSI on tasomateriaaleistamme
arvokkain, mutta ominaisuuksiltaan
kestävin ja pitkäikäisin. Saatavana 12 ja
38 mm paksuisena ja neljässä kuosissa.
Kvartsitaso mahdollistaa pesualtaiden
ja liesitasojen huullosasennuksen.
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 Luo vaatehuoneestasi todellinen esittelytila
monipuolisilla
avohyllyillä ja rekeillä.

1

MONIPUOLISESTI
MUUNNELTAVA
Tarjoamme markkinoiden laajimman
malliston, jossa riittää vaihtoehtoja
eri sisustustyyleihin ja kodin kaikkiin
tiloihin.

2
 Olohuoneen
mediaseinän
äärelle on helppo kokoontua
rentoutumaan
yhdessä.

HELPOSTI HANKITTU
Teemme kalusteiden hankinnasta helppoa. Saat meiltä koko paketin
suunnittelusta valmiiden tuotteiden
asennuksiin.

 Kalusteisiin
integroidut valot
tuovat kylpyhuoneeseen tunnelmallista lisävaloa.

 Keskitä kodinkoneet ja säilytyskalusteet kodinhoitohuoneeseen
ja pidä arki
järjestyksessä!

Tehtaalta Saksasta
kotiisi Suomeen
Tilauksesi toimitetaan aina sovitun aikataulun mukaisesti yhtenä
kokonaistoimituksena. Keittiöt
toimitetaan yhteistyössä suomalaisen Niemi Palvelut Oy:n kanssa
lähimpään logistiikkavarastoon,
josta jatkokuljetus hoituu
nopeasti suoraan kotiisi.

Kuva: Hans Koistinen

N

VASTUULLISESTI
VALMISTETTU
Huomioimme kalusteiden vastuullisen
valmistustavan aina materiaalihankinnoista valmiiden tuotteiden viimeistelyyn.
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Noblessa on enemmän kuin keittiö – mallistostamme
löydät kalusteet kodin kaikkiin tiloihin, yksilöllisesti totta kai.
kaisuja katosta lattiaan, ja kestävät
sekä helppohoitoiset pintamateriaalit pysyvät siistin näköisinä kiireisessäkin arjessa. Esittele kauneimpia kenkiä tai laukkuja avohyllykössä, ja piilota harvemmin
käytettävät vaatteet kaappeihin
tai vetolaatikoihin. Vapaasti räätälöitävä mallistomme tuo kotiisi
reilusti säilytystilaa!
Olohuoneessa harmoninen värimaailma, rauhoittavat puukuosit ja
linjakkaat kalusteet luovat yhdessä
ajattoman sisustuksen. Kokoa
Noblessan mallistosta näyttävä
mediaseinä ja lisää huomaamatonta säilytystilaa elektroniiakalle,
astioille tai koriste-esineille erilaisilla seinäkaapeilla ja -hyllyillä.

3

TESTATUSTI LAADUKAS
Testaamme tuotteidemme laatua
jatkuvasti oman laatulaboratoriomme
lisäksi itsenäisissä tutkimuslaitoksissa.

TILASTA TOISEEN
oblessan modulaarinen mallisto taipuu moneen: kylpyhuoneesta vaatehuoneeseen
ja kodinhoitohuoneesta olohuoneeseen. Kiintokalusteiden muunneltavuus ja yhdisteltävyys tuo rajattomasti mahdollisuuksia kodin kaikkien tilojen sisustamiseen.
Kylpyhuoneen sisustuksessa kannattaa kiinnittää huomiota tilojen
helppoon siivottavuuteen, kestäviin
pintamateriaaleihin ja riittävään valaistukseen. Mallistomme valopeilit ja
valaistut lasikaapit tuovat näyttävää
lisävaloa pieniinkin tiloihin, ja seinään
kiinnitettävät kaapit pitävät tilan helposti kuivattavana ja puhdistettavana.
Vaatehuoneessa Noblessan kalusteet tuovat monipuolisia säilytysrat-

YKSILÖLLISESTI SINUN
Suunnittelemme jokaisen Noblessan kalustekokonaisuuden yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

4

Kodikasta tunnelmaa

EMEMMÄN KUIN KEITTIÖ

MIKSI NOBLESSA?
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HELPPOA
ARKIRUOKAA

Kirsikka-valkosuklaatiramisu

Ainekset

Ainekset

Valmistus

4 annosta

4 annosta

n. 30–60 min + 2 h jääkaapissa

800 g porsaan kassleria
200 g pekonia
500 g maa-artisokkaa
1
palsternakka
2
sipulia
1
omena
500 ml omenasiideriä
500 ml lihalientä
1 tl
suolaa
1 tl
mustapippuria
½ ruukku tuoretta salviaa

Kirsikkahilloke
450 g tuoreita kirsikoita
½ dl
hillosokeria
1 tl
kardemummaa
2 rkl vettä

➊ Halkaise kirsikat, poista
kivet ja varret. Lisää kirsikat
kattilaan sokerin, kardemumman ja veden kera. Anna kiehua pienellä lämmöllä 5–10
minuuttia. Anna jäähtyä.
➋ Erottele kananmunista keltuaiset ja valkuaiset. Vatkaa
keltuaiset ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Vatkaa joukkoon
mascarpone ja 2 rkl likööriä.
➌ Vatkaa toisessa kulhossa
valkuaiset vaahdoksi ja yhdistä valkuaisvaahto varovasti
käännellen keltuais-mascarponevaahtoon.
➍ Yhdistä vahva kahvi
ja 1 rkl likööriä.
➎ Asettele 100 g Savoiardikeksejä astian pohjalle, valele
keksit puolella kahvi-likööriseoksesta ja kaada päälle puolet kirsikkahillokkeesta sekä
puolet mascarponevaahdosta.
Toista toinen kerros samoin
tavoin.
➏ Laita kulho jääkappiin vähintään kahdeksi tunniksi.
➐ Raasta valkosuklaa. Viimeistele tiramisu valkosuklaaraasteella ja kokonaisilla
kirsikoilla.

Valmistus
n. 30–60 min + 2 h uunissa

➊ Kuutioi liha ja hienonna pekoni.
➋ Pese maa-artisokat. Leikkaa pie-

nimmät artisokat puoliksi, suuremmat muutamaan osaan.
➌ Kuori palsternakka ja leikkaa se
reiluiksi paloiksi. Kuori sipulit ja leikkaa ne neljään osaan. Kuori omena ja
leikkaa se pieniksi kuutioiksi.
➍ Paista hienonnettu pekoni rapeaksi kuivalla paistinpannulla. Siirrä
valmiit pekonit sivuun ja paista kasslerkuutioiden pintaan kaunis väri.
Mausta suolalla ja mustapippurilla.
➎ Laita kaikki ainekset pataan ja
kaada joukkoon nesteet. Kiehauta
pata liedellä ja siirrä sen jälkeen uuniin hautumaan kannen alla kahden
tunnin ajaksi 160 asteessa.
➏ Irrota salvian lehdet varsista ja
lisää lopuksi muutama lehti koristeeksi.
➐ Tarjoile perunamuusin kera.

Possupadan kypsennyksen
aikana voi viettää vaikkapa
mukavan ulkoiluhetken, jonka
jälkeen kuuma pata maistuu
erityisen herkulliselta!
Jälkiruoka on ihana versio
perinteisestä tiramisusta,
jossa hapan kirsikka ja makea
valkosuklaa kohtaavat.

Kuva: Hans Koistinen

Reseptiikka ja annoskuvat:
Emmiina Lehtonen

KEITTIÖMESTARIN RESEPTIT

Omenainen
possupata
maa-artisokalla

Noblessan keittiömestari
Emmiina Lehtonen on restonomi, yrittäjä ja reseptien
suunnittelija. Löydät lisää
hänen herkullisia reseptejä:
noblessakeittiot.fi/
keittiomestarin-blogi

Täyte
2
½ dl
250 g
3 rkl

kananmunaa
sokeria
mascarponea
kirsikkalikööriä
tai amarettoa
200 g Savoiardi-keksejä
½ dl
vahvaa kahvia
Koristeluun
50 g
kirsikoita
50 g
valkosuklaata

12–13

KODINKONEET
KOLMELLA BUDJETILLA

Keittiön kolme
muskettisoturia
Noblessalla on markkinoiden laajin mallisto tasoliesituulettimia, joten
löydät valikoimastamme
aina parhaat vaihtoehdot
eri käyttötarkoituksiin.

Kodinkoneemme on valmistettu yhteensopiviksi
kalusteisiimme, ja ne toimitetaan aina yhdessä
kalustetilauksen kanssa. Kaikki kodinkonemerkit
ovat Suomessa hyväksyttyjä, ja myös lisälaitteet
sekä huolto toimivat Suomessa.

Skannaa ja tutustu!
Tutustu konevalikoimaamme!
bit.ly/
kodinkonemallisto

O

litpa sitten ahkera arkikokki tai molekyyligastronomian asiantuntija, saat meiltä tarpeisiisi sopivat laitteet suuriin tai pieniin
keittiöihin. Haastoimme mallistomme suosikit
vertailuun, jossa näytämme kolmen keittotasoliesituulettimen parhaat puolet. Onko suosikkisi tehokkaan
imutehon Bora GP4U, monipuolinen Elica NikolaTesla
Switch vai pieni ja pippurinen NikolaTesla FIT?

Bora GP4U
• suunniteltu yksinoikeudella Noblessan keittiöihin
• ainoastaan Noblessa toimittaa rungon aukotukset
valmiiksi koneistettuina
• tason pinnassa on ainutlaatuinen design-painatus
• leveys 76 cm; mahtuu 80 cm leveään runkoon
• mahdollistaa täyssyvän laatikon alapuolelleen
• kiertoilmakäyttöinen, eli aktiivihiilisuodattimella
huonetilaan palauttava

Kuvat: Valmistajat

Elica NikolaTesla FIT
•
•
•
•

vertikaalinen, tilaa säästävä tuuletinaukon muotoilu
leveys 60 cm;, mahtuu 60 cm leveään runkoon
säätää imutehon automaattisesti
erityinen venttiili, joka mahdollistaa tuulettimen
sisään läikkyneen nesteen tyhjentämisen helposti
• hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava malli.

Premium-paketti
~3000 €

Luksuspaketti
~4000 €

• induktioliesi Progress
PAI6001F
• uuni Progress PBP23101X
• astianpesukone
Leonard LV1527
• jääkaappipakastin
Leonard LKG1853

• induktioliesi Junker
JI36BT54
• uuni Junker JF4377060
• integroitava astianpesukone
Junker JS15VN92
• integroitava jääkaappipakastin Progress PKG1845

• induktioliesi Progress
PAI6205E
• uuni Progress PBP43102X
• integroitava astianpesukone
Progress PVX1571
• jääkaappi Progress PK1814
• pakastin Progress PG1814

3 x UUNI

• integroitu kiertoilmatoiminen liesituuletin on
piilotettu lasi- ja valurautakiekolla
• imuteho suunnattavissa oikealle alueelle
• neljä keittoaluetta, joista kaksi vierekkäistä voidaan
sillata yhdeksi suureksi keittoalueeksi
• liukukytkimet
• leveys 80 cm, yhtenäinen musta keraaminen lasipinta
• hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava malli

Kuvat: Valmistajat

KEITTIÖN KOLME MUSKETTISOTURIA

Elica NikolaTesla Switch

Peruspaketti
~2000 €

YHDISTELMÄUUNISSA yhdistyvät perinteinen uuni ja mikroaaltouuni. Tämä uuni säästää myös
tilaa ollessaan vain 45 cm korkea.

PYROLYYSIUUNI polttaa epäpuhtaudet korkeassa lämpötilassa ja
kaikki uunin lika muuttuu tuhkaksi, joka on helppo poistaa uunista.

KATALYYTTISEN UUNIN takaja sivuseinät ovat erityispinnoitettuja. Hapetus eliminoi likatahrat jopa uunin käytön aikana.

AEG KMK765080M

Progress PBP 43102 B

Leonard LBC 1414 X

Kuvat: Hans Koistinen

Janina Fry perheineen ja maltankoira Dusty, Espoo

Harmonista tunnelmaa

ASIAKKAIDEN KERTOMAA

VAALEASSA KEITTIÖSSÄ

E

spoossa sijaitsevassa
omakotitalossa vietetään vilkasta arkea.
Muutto uuteen kotiin
ja sitä edeltänyt reilun vuoden
mittainen talonrakennusprojekti on pitänyt Fryn perheen
kiireisenä.
Uusi koti syntyi valmiin talopaketin pohjalta, ja sisustussuunnittelija auttoi yhtenäisen
tyylin luomisessa talon sisätiloihin. Vaaleat pinnat hohtavat
uudessa Noblessa-keittiössä,
jossa Somerset-tammikuosi

yhdistyy valkoisiin Touch-oviin
ja kvartsitasoihin:
– Tämä on jo toinen koti,
mihin valitsimme Noblessan
keittiön. Tiesimme kalusteiden
laadun entuudestaan, joten
valinta oli helppo.
Keittiön suunnitteli pääkaupunkiseudun Noblessa-myymälöiden kauppias Jani Terri.
Kokonaisuus rakentui alkukartoituksen ja parin suunnittelupalaverin aikana niin valmiiksi,
että keittiö asennettiin jo neljä
kuukautta ennen muuttoa.

Skannaa ja lue!
Tutustu keittiöihimme,
jotka ovat löytäneet
paikkansa suomalaisessa kodissa.
bit.ly/noblessa-tarinat

Kuva: Hans Koistinen
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Luonnonmateriaalit
ja kestävät ratkaisut
korostuvat Janina
Fryn uudessa kodissa.
Keittiötä suunnitellessa
laatu ja toiminnallisuus
ohjasivat valintoja,
mutta mukaan haluttiin
myös ripaus ylellisyyttä.

Vaalea tammikuosi luo rauhoittavan näkymän avoimeen
keittiöön, ja sivuseinän valkoinen kaapisto tehostaa terassin
lasiovesta siivilöityvää luonnonvaloa. Kodinkoneet on piilotettu kaappeihin, ja päivittäin
käytössä olevat laitteet löytyvät kätevästä aamiaiskaapista,
jossa on esiin vedettävä hylly:
– Aamiaiskaapissa sotkut
jäävät piiloon katseilta ovien
taakse. Helppo puhtaanapito
oli yksi toiveemme keittiötä
suunniteltaessa. Siksi valitsimme keittiöön vetimettömän
kaapiston ja kvartsitasot, jotka
ovat helppohoitoiset ja siistit.
Yksi keittiön keskeisistä kokoontumispaikoista on niemeke, jonka yhteyteen haluttiin
istumapaikat aamiaisen nauttimista varten. Niemeke toimii
myös tarjoilutiskinä.
Kahden keittiön kokemuksella Fry voi suositella Noblessan laatua muillekin. Myös
keittiöpaketin mukana tulleet
kodinkoneet, kuten Nikolateslan keittotasoliesituuletin, ovat
ilahduttaneet tehokkuudellaan.
Noblessan toimittama täydellinen keittiöpaketti helpotti
rakennusprojektin hallintaa:
– Talon rakentamisessa pitää
tehdä niin paljon valintoja, että
opimme arvostamaan keittiösuunnittelijaa, jolla oli hyvä
silmä ja oma näkemys asioista.
Saimme paljon hyviä vaihtoehtoja, joten oli vain makuasia,
minkä niistä valitsimme. Noblessa teki yhteistyöstä kivaa ja
helppoa, ja nyt meillä on ihana
ja arjessa toimiva keittiö.

Jari ja Dominique, Lieto

Maalaiskeittiö
ranskalaisin maustein

K

odikkuus, käytännöllisyys, klassinen ulkonäkö ja aidot
materiaalit olivat tärkeimmät valintakriteerit, kun
Jari ja Dominique etsivät sopivaa keittiötä rakennuttamaansa hirsitaloon. Rakennusprojektissa keittiö
oli oleellisessa roolissa, sillä ranskalaissyntyinen Dominique
rakastaa ruoanlaittoa ja hyvää ruokaa. Keittiöön haluttiin riittävästi tilaa ja säilytysratkaisuja.
Suunnitelmiin sopiva keittiö löytyi sattumalta Silkkitimpureilta Noblessan Turun myymälästä. Ajaessaan myymälän ohi illalla Jari ja Dominique näkivät ikkunasta valaistun York-keittiön,
ja ihastuivat sen ulkonäköön. Myöhemmin tapaaminen keittiösuunnittelija Satu Tahvanaisen kanssa vahvisti päätöksen:
– Saimme Sadulta todella hienot 3D-kuvat keittiösuunnitelmasta, ja suunnittelun yhteydessä oli mahdollista kokeilla
erilaisia vaihtoehtoja. Keittiön hankinta on kuitenkin iso investointi, joten valokuvamaisen tarkan suunnittelukuvan näkeminen toi varmuutta päätöksentekoon.
Tammesta valmistetut York-kehysovet saavat kontrastia
antiikkirautaisista vetimistä ja tummista kivitasoista. Keittiöpaketin mukana tuli myös kodinkoneet, ja niistä valtaosa on Noblessan omia tehdasmerkkejä. Etenkin induktiolieden nopeus ja
uunin pyrolyysitoiminto ovat olleet positiivisia yllätyksiä.
Monipuoliset säilytysratkaisut, kuten saarekkeeseen asennettu mikro, tuovat keittiöön lisää käyttömukavuutta. Keittiöön haluttiin ehdottomasti kaksi pesuallasta, joita Dominique
hyödyntää monipuolisesti kokkaillessa. Hyvän toiminnallisuuden huomaa joka kerta, kun keittiötä käyttää:
– Esimerkiksi astianpesukoneen saa tyhjennettyä melkein
yksiltä jalansijoilta useaan eri kaappiin. Olemme olleet todella
tyytyväisiä myös helppokäyttöiseen maustelaatikkoon, ja tätä
yksityiskohtaa emme olisi itse osanneet ajatella ilman keittiösuunnittelijan apua.
– Jos rakentaisimme uudelleen, todennäköisesti päätyisimme pitkälti samanlaiseen keittiöön pienin viilauksin. Saimme
Noblessalta hyvää palvelua ja laadukkaan keittiön.
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Vastuullinen
valmistus alkaa
materiaalivalinnoista
Tuotteillamme on yhteensä
12 ympäristö- ja laatusertifikaattia,
jotka perustuvat riippumattomien testauslaitosten myöntämiin palkintoihin.

VAADI LAATUA – JA PUHDASTA SISÄILMAA

Vaadi laatua –
ja puhdasta sisäilmaa
Ilmassa leijuu jatkuvasti paljon pienhiukkasia,
jotka vaikuttavat myös kodin sisätilojen
ilmanlaatuun. Noblessan kalusteilla voit
pienentää näkymättömien kemikaalien kuormaa kodissasi, sillä tuotteillamme on 100prosenttinen ja paras M1-sisäilmaluokitus.

N
Tiedätkö?
Noblessan
kalusteet ovat
niin matalapäästöisiä, että
ne sopivat myös
allergiakoteihin.

oblessan kalusteiden laadun
voi tuntea jokapäiväisessä
käytössä; ne ovat kauniita,
helppohoitoisia ja kestäviä.
Paljain silmin havaittavien laatutekijöiden lisäksi kiinnitämme kalustetuotannossa huomiota myös näkymättömiin
laatutekijöihin: kalusteiden mahdollisimman pieniin kemikaalipäästöihin.
Mikäli rakennat tai remontoit, kannattaa kodin pinnoiksi valita mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja.
Hyvä sisäilma tukee niin hyvinvointia,

toimintakykyä kuin oppimista. Kalusteissa materiaalipäästöjä aiheuttavat
muun muassa erilaiset levymateriaalit,
liimat, maalit ja pintakäsittelyaineet.
Kotimainen M1-luokitus asettaa rajaarvot materiaalien ja kalusteiden
orgaanisten haihtuvien yhdisteiden
(VOC), formaldehydin ja ammoniakin
päästöille, ja lisäksi arvioidaan tuotteen haju.
Kaikki Noblessan kiintokalusteet
ovat testatusti turvallisia ja matalapäästöisiä. Sisusta kotisi Noblessan
kalusteilla ja nauti puhtaasta sisäilmasta!

Skannaa ja vakuutu!
Korkea laatu on
yksi tärkeimmistä
arvoistamme.
bit.ly/noblessa-M1

Kotimaisen Rakennustietosäätiö RTS:n
myöntämä M1-luokitus osoittaa kalusteidemme kuuluvan parhaaseen mahdolliseen M1-sisäilmaluokkaan. Koko
mallistomme saama 100-prosenttinen
M1-luokitus kertoo, että tuote ei haise
ja on vähäpäästöinen. Siksi tuotteemme
sopivat hyvin esimerkiksi kemikaaliyliherkkien henkilöiden koteihin. M1merkki on tyypin I ympäristömerkki.

PEFC-sertifikaatti kertoo, että käyttämämme puuraaka-aine hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä ja sen alkuperä on mahdollista jäljittää valvotun
seurantajärjestelmän avulla.

Puhtaan sisäilman puolesta liputtaa
myös CARB2-luokitus, joka on maailman
tiukin formaldehydipäästöjä mittaava
luokitus. Vanerin, lastulevyn ja MDFpohjaisten tuotteiden päästöjä mittaava
CARB2 kertoo komposiittimateriaalien
turvallisuudesta ja myrkyttömyydestä.

Mistä muodostuu

KEITTIÖN HINTA?
Erilaisilla valinnoilla ja ratkaisuilla keittiön hintaan voi vaikuttaa
– joko nostavasti tai alentavasti.

K
MISTÄ MUODOSTUU KEITTIÖN HINTA?

eittiön koolla ja muodolla on merkitystä
hinnan muodostumiseen: mitä enemmän
kaappimetrejä, sitä suuremmat kustannuksetkin yleensä
ovat. Noblessan mallisto taipuu moneen budjettiin ja
lopullinen hinta määräytyy
valintojen mukaan.
MATERIAALIT
Noblessan ovimallit on jaettu
hintaryhmiin 1–10 valmistusmateriaalin mukaan. Myös erilaiset lasioviratkaisut vaikuttavat lopulliseen hintaan.
Laajasta vedinvalikoimastamme noin puolet sisältyvät
hintaan ja puolet ovat lisähintaisia.
Työtason materiaali ja paksuus vaikuttavat hintaan. Hintatietoinen valinta on laminaatti ja arvokkaampi valinta
on kvartsi. Myös välitilamateriaaleja löytyy eri budjeteille.
Noblessan 15 runkoväriä
voidaan vapaasti valita ilman
lisähintaa. Jos keittiön näkyvään päätylevyyn halutaan
jokin muu kuin vakiorunkoväri, niin voidaan käyttää lisähintaisia lisäpäätyjä.

SÄHKÖLAITTEET
Keittiö voidaan valaista hillitysti tai näyttävästi. Erilaisia
LED-spotteja ja -valonauhoja
voidaan asentaa yläkaappien
pohjaan, kaappien sisälle, sokkeliin, vetimettömissä keittiöissä vedinuraan... Valaistuksen määrä vaikuttaa myös
sähköasentajan työmäärään.
Kodinkoneita on useassa
eri hintaryhmässä ja usealta
eri valmistajalta. Kodinkoneista löytyy perusmalleja sekä
laajemmilla ominaisuuksilla
varusteltuja malleja.
VARUSTELU
Keittiön varustelu on paikka
säästää tai satsata. Valittavana on erilaisia aterinlaatikoita
ja maustelokerikkoja, jäteastioita, pyyhetankoja...
Ylä- ja alakaappeihin on
saatavilla erilaisia mekanismeja, kuten kulmakaruselli,
vetovaunu, apteekkarinkaappi, klaffi- ja kippiovet, avohyllyt ja lokerikot.
ASENNUS
Vanhan keittiön muodon säilyttäminen säästää kustannuksissa. Muodon uusiminen

saattaa vaatia seinien kaatamista sekä viemäri- ja sähkötöiden uusimista.
Kannattaa miettiä, tehdäänkö keittiön asentaminen
itse vai Noblessan asennuspalvelun avulla. Itse tehtynä
työtunteja saattaa kulua
enemmän kuin rutinoituneella
ammattilaisella. Jos haluat
luottaa ammattilaiseen, mutta
säästää hieman, voit purkaa
vanhan keittiön ja hoitaa seinien maalaamisen itse.

HINTATIETOINEN
Ovimallit hintaryhmistä 2 ja 3
Peruskodinkonepaketti
Korkeat kaapit
korvattu avohyllyillä
Saarekkeeseen
valittu kaapit vetolaatikoiden sijaan

KESKIHINTAINEN
Ovimallit hintaryhmistä 2 ja 4
Premiumkodinkonepaketti
Saarekkeessa vetolaatikot kummallakin
puolella

RIVA/
STRUCTURA

6 500,111,-/kk*
*luottoaika 6 v 8 kk,
luottohinta 8 873 €
ja todellinen vuosikorko 10,2 %**

RIVA/
FASHION

8 500,145,-/kk*
*luottoaika 6 v 7 kk,
luottohinta 11 408 €
ja todellinen vuosikorko 9,8 %**

Keskihintainen
lisävarustepaketti

 Viereisellä sivulla on avattu
kolmen keittiön hintaan vaikuttavia tekijöitä. Yhdistävinä
tekijöinä ovat korkea komeroseinä sekä saareke, johon on
sijoitettu tiskiallas ja tasoliesituuletin.
ARVOKKAAMPI
Ovimallit hintaryhmästä 3

Skannaa ja vertaa!
Vertailulomakkeesta
löydät keittiöidemme
vakio-ominaisuudet.
bit.ly/vertailulomake

Kvartsitaso
Luksus-kodinkonepaketti tuplauunilla
Spottivalaistus ja lasihyllyt syvennyksessä
Saarekkeessa avolokerikot ja niiden
alla vetolaatikot

FLASH/
STRUCTURA

12 500,150,-/kk*
*luottoaika8 v 2 kk,
luottohinta 14 934 €
ja todellinen vuosikorko 4,6 %**

** Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 8,78 %, kun luoton korko on OP-prime + 6,95%, (7,20 % 01/21), perustamismaksu 0 € ja laskutuspalkkio 7 € kuukaudessa. Arvioitu
luoton kokonaiskustannus on 12 953,19 €. Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 170 €
minimilyhennyksin (1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 77 kk. Luoton myöntääOP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.a
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Hinnat sis. kaapistot,
työtasot, kodinkoneet
ja altaan. Hinnat eivät
sisällä asennustyötä.

Laatukeittiöt Saksasta,
suomalaisten suunnittelemina!
Espoo
Sete Oy
Kauppakeskus Liila
Martinsillantie 10
puh. 010 583 5380
Forssa
Lepistönkatu 1
puh. 03 424 0500
Helsinki, Herttoniemi
Sete Oy
Linnanrakentajantie 4
puh. 010 201 6090
Helsinki, Sanomatalo
Sete Oy
Töölönlahdenkatu 2
puh. 010 205 1035
Hyvinkää
Kauppalankatu 3–5
puh. 010 440 1502
Hämeenlinna
Sibeliuksenkatu 3
puh. 045 195 2190,
045 195 2290
Joensuu
Kuurnankatu 38
puh. 0400 261 475
Jyväskylä
Ahjokeskus
Ahjokatu 16
puh. 040 185 6677

Kokkola
Pitkänsillankatu 20
puh. 0400 695 303

Rauma
Hallikatu 6
puh. 050 540 4422

Kotka
Kyminlinnantie 24
puh. 040 575 8633

Riihimäki
Lasitehtaantie 39
puh. 010 440 1504

Kouvola
Katajaharjuntie 4
puh. 050 571 2291

Rovaniemi
Vapaudentie 5
puh. 044 730 0221

Kuopio
Kauppakeskus Herman
Leväsentie 2
puh. 020 735 2920

Salo
Meriniitynkatu 11
puh. 044 787 7021

Lahti
Rakennuskauppa 500
Launeenkatu 70
puh. 0400 358 440
Lappeenranta
Kirkkokatu 14
puh. 0500 815328
Lohja
Laurinkatu 34
puh. 010 440 1505
Mikkeli
Setrikatu 6
puh. 020 785 1660
Oulu
Pakkahuoneenkatu 34
puh. 020 7430 100

Jämsä
Keskuskatu 2–4
puh. 050 543 9175

Pori
Antinkatu 9
puh. 050 540 4411

Järvenpää
Asema-aukio
Asemakatu 4
puh. 010 440 1506

Porvoo
Pormestarinkatu 14
puh. 050 5865057

Kajaani
Takojankatu 5 B
puh. 044 243 9494

Raahe
Rakentajankatu 11
puh. 0400 299 470,
0400 299 464

Savonlinna
Ilokallionkatu 4
puh. 050 598 4161
Seinäjoki
Vanhankylänkaari 13
puh. 050 302 2244,
050 554 6844
Tampere
Keittiökauppa Kylväjä
Enqvistinkatu 7
puh. 010 420 3400
Turku
Silkkitimpurit
Viilarinkatu 12
puh. 02 277 5080
Vaasa
Tiilitehtaankatu 47
puh. 0400 695 303
Vantaa
Tammiston Kauppatie 18
puh. 010 583 5381
Ylivieska
Ruutihaantie 15
puh. 044 3604381
Äänekoski
Kauppakatu 1
puh. 040 559 7062

ymälä!
Skannaa ja löydä my
Katso ajankohtainen
myymälälistaus sekä aukioloajat nettisivuiltamme!
bit.ly/noblessa-myymalat

