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Satunnainen k'eittioremontoija
Keittibremontti on lahes
jokaiselle satunnainen, ai
nutlaatuinen tapahtuma.
Ihminen ei kovin montaa
kertaa elamansa aikana
remontoi keittibta. Sen
vuoksi on tarkeata remon
tin onnistuminen. Suunnit
teluvaiheessa tarkea seik
ka on mielikuvilla, mita
haluaa, mita toivoo, mika
on budjetti ja miten keittib
remontti toteutetaan.
Halvimmalla paasee itse
suunnittelemalla, nouta
malia, itse kokoamalla ja
asentamalla. Lopputulos
on paljolti kiinni omista tai
doista, suunnittelusta to
teutukseen. Keittibn suun
nittelu voi tuntua helpolta,
on siina kuitenkin omat
vaikeutensa, jossa vuosien
suunnittelukokemuksesta
on hybtya. Suunnittelus
sa helposti unohtuu tar
kistaa, ovien avautumiset,
laatikoiden avautumiset
ja usein kohdattu on gel
ma, pakastimen ovi kylla
aukeaa, mutta korit eivat
tule ulos, kun pakastin on
liian lahell" seinaa oven

avautumispuolelta. Mybs taa lisaa lainaa.
Budjetti on helppo ylittaa
patterien, ikkunoiden, ik
kunalautojen, lapivientien vaikka tuplasti, ei ole kovin
ym. paikkojen sijainti on vaikeaa innostua lisaa
maan keittibn varustusta
otettava huomioon.
Jos myyja tarjoaa yliver ja tasoa.
Laminaattitasot muut
taisia mielikuvia, sellaisia
kin, joihin budjetti ei riita. tuvat helposti kivitasoihin,
Kannattaa tarkoin miettia ovimalli muuttuu katevas
lahteekb toteuttamaan nii ti maalatusta ovesta puu
tao Voi olla houkutus tehda oveksi ja koneet integroi
osa keittibremontista ilse duiksi. Mybs mekanismei
tai kokonaan tai sitten 01 hin uppoaa helposti rahaa

enemman kuin alunperin
suunniteltiin.
Mekanismit ovat kehit
tyneita, on kuitenkin keitti
bita, johon jokin tietty me
kanismi ei sovi. Ne eivat
tuokaan
maksimaalista hybtya,
kun keittib on tietyn malli
nen tai mekanismi pakote
taan "vaaraan" paikkaan.
Tasta esimerkki on "ap
teekkimekanismi". Jos se
on toiselta sivultaan seinaa
vasten, sita ei voi kayttaa
kuin toiselta puolelta, me
kanismin tehokkuus karsii.
Tallaisessa tilanteessa
komeron sisalaatikot ovat
huomattavasti toiminnalli
semmat.
Tietenkin myyja on
mielellaan tarjoamassa
kalliimpaa keittibta, kuin
edullisempaa, sehan kuu
luu asiaan. Silti toivon, etta
jokainen keittibremontin
tekija miettii etukateen
ylarajan budjetille, jota ei
yliteta. Silloin on helpompi
suunnitella, kun on selke
at raamit, minka mukaan
edetaan. Jos tarjous on

edullisempi kuin budjetin
ylaraja, silloin rahaa saas
tyy tai varustelutasoa on
siina vaiheessa kylla help
po lisata.
Taydellista keittibta
tuskin on, keittib on aina
kompromissien tulos, oli
kyseessa sitten remontti
tai uudisrakennus. Am
mattitaitoisen suunnitte
Iijan osuus on suurempi,
kuin useasti oletamme.
Pienista vinkeista koostuu
helposti hyva kokonaisuus
ja ammattitaitoinen myyja
osaa suunnitella, kertoa
vaihtoehtoja. Jos myyja on
viela asentanut itse keitti
bita, se tuo suunnitteluun
lisaa ammattimaisuutta ja
asiantuntemusta.
Satunnaisen keittibre
montin tekijan kannattaa
panostaa ammattimai
seen suunnitteluun ja
toteutukseen. Valmiissa
laadukkaassa keittibssa
on huomattavan mukavaa
kokata perheen tai ystavi
en kanssa.
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