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1 Tl'ÖTE!SEUQAN 1 

Tämä merkki jokaisessa ENSO-keittiönkalusteessa takaa laadu~ ja ~arkoi

tuksenmukaisuuden; ENSO-keittiönkalusteet on suunniteltu yhdessä TYÖ

TEHOSEURAN kanssa juuri meidän oloihimme soveltuviksi. 

Kun keittiötyö käy helpommin 

jää vapaata aikaa runsaammin 

Meidän ajallemme on tunnusomaista, että kaikki 
työt pyritään suorittamaan mahdollisimman tehok
kaasti välttäen turhaa hosumista. Kun työt suun
nitellaan etukäteen ja parannetaan työolosuhteita 
järjestämällä ne tarkoituksenmukaisiksi, tulee työ 
paljon nopeammin tehdyksi ja vastaavasti jää enem
män vapaa-aikaa muille harrastuksille . 

Kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota perheenemännän 
työn järkiperäistämiseen. On huomattu, ettei hänen
kään työssään vanha totuttu tapa ole aina paras 
mahdollinen. Kun h än esim. joutuu kodissaan päi
vän mittaan ottamaan kilometrikaupalla aivan tur
hia askeleita, jotka oikealla järjestelyllä olisi voitu 
välttää, on siinä paljonkin parantamisen varaa. 

Perheenemännän työ tapahtuu suurelta osalta keit
tiössä. Siksi keittiötyön rationalisoimiseen kiinnite
tään nyt suurta huomiota. Selvittääkseen esim. 
minne erilaiset säilytystilat, työpöydät ym. olisi keit
tiössä edullisinta sijoittaa, on Työtehoseuran Koti
talousosasto seurannut perheenemännän työsken
telyä kahden viikon ajan .. Päivittäin tässä taloudessa 
valmistettiin kolme ateriaa ja kaksi kertaa kahvia 
viidelle hengelle. Tutkimuksen mukaan oli käynti
kertoja keskimäärin päivässä liedeltä muihin työ
paikkoihin seuraavasti : 
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Työväline
laatikot 
6 kertaa 

Ruokapöytä 
9 kertaa 

Keittoastia-

Ruokakamera 
Jääkaappi 

Astiuinpesu
pöytä 

12 kertaa 

5 kertaa 

Li ~den 

aputila 
44 .kertaa 

Halko
laatikka 

20 kertaa 

Vesi- ja 
viemäri 

18 kertaa 

Mutta keittiönkalusteiden sijoitus yksin ei ole rat
kaisevaa. Yhtä tärkeätä on niiden koko, muoto jne., 
lyhyesti sanottuna tarkoitu~senmukaisuus. Kulloin
kin tarvittavien tavaroiden on oltava aina käden 
ulottuvilla, ja niiden on löydyttävä hakematta ja 
oltava helposti ja nopeasti saatavissa esille. Säilytys
tilojen ja työskentelypaikkojen on oltava sellaisia, 
että niitä on helppo pitää puhtaana ja järjestyk
sessä. Monet työt voidaan tehdä istuen aivan yhtä 
hyvin kuin seisaalta. Kurottaminen ja kumarassa 
työskentely on väsyttävää ja epäterveellistä : työpöy
dän korkeuden ja muiden mittojen on oltava sopiva. 

Kaikki nämä ja vielä monet muut seikat ovat Enso
keittiönkalusteiden suunnittelijat ottaneet huomioon, 
kun he ovat pyrkineet luomaan perheenemännille 
tarkoituksenmukaisin keittiönkalustein mahdollisim
man ihanteelliset työskentelyolosuhteet. 

Enso-keittiönkalusteiden saavuttama aivan harvi
naisen suuri kysyntä ja men~kki sekä perheenemän
tien lausunnot osoittavat, että näiden keittiönka
lusteiden suunnittelijat ovat työssään onnistuneet. 

Perheenemännät ovat enemmän kuin tyytyväisiä . 
Tiedustelkaapa heidän mielipidettään. Kun vierai
lette kodeissa, joissa on Enso-keittiö, pyytäkää saada 
tutustua siihen - emäntä näyttää sen Teille var
maan mielellään (Amerikassa vieraat viedään usein 
ensiksi tutustumaan talon keittiöön, joka on isäntä
vien ylpeys ). Kun paikan päällä tutustutte Enso
keittiöön, tulette huomaamaan, että Teidän keittiös
sänne olisi yhtä ja toista parantamisen varaa. Ette 
vain aikaisemmin ole sitä huomannut tai tullut 
ajatelleeksi. 

Enso-keittiönkalusteiden rakenne on suunniteltu 
Työtehoseuran suorittamien tarkkojen tutkimusten 
ja käytännöllisten kokeiden pohjalla. Ne on luotu 
nimenomaan Suomen oloihin, meikäläisiä perheen
emäntiä varten. Enso-keittiönkalusteet soveltuvat 
yhtä hyvin sekä suuriin että pieniin keittiöihin ja ta
louksiin niin maalla kuin kaupungissa, sillä erilaisista 
kaapeista voi jokainen valita juuri sellaiset, joita hän 
tarvitsee. Kalusteet kootaan erillisistä osista kuin 
palapelissä. Niistä muodostetaan yhtenäinen ja tar
koituksenmukainen kokonaisuus. Niistä saa jokainen 
keittiöönsä yksilöllisen kaluston sarj ahintaan, sillä 
suurtuotannon ansiosta Enso-keittiönkalusteet ovat 
hinnaltaan huokeita. 
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Ilmainen suunnitelma 

keittiönne sisustamiseksi 
Varmaankin haluaisitte tietää, kuinka asiantuntijat sisustaisivat keit
tiönne. Tehtaamme suunnittelijat ovat käytettävissänne. Olkaa hyvä! 
He laativat Teille ilmaiseksi ehdotuksen keittiönne kalustamiseksi. Se 
ei sido Teitä mihinkään. Teidän tarvitsee vain lähettää tehtaanemme 
ilmoitus, montako jäsentä perheeseenne kuuluu, nimenne ja osoitteenne 
sekä keittiönne pohjapiirustus, josta selviää sen päämitat, hellan, vesi
johdon ja kaatoaltaan, komeroiden, ovien ja ikkunoiden ym. sijainti. 
Alla on esimerkiksi erää11 keittiön pohjapiirustus. Sisustusohjeita teh
taalta tilatessanne mitoittakaa piirustuksenne siten. 

;;(-- - ----- 410 ~ 

VESIJOHTO JA KAATO,r..LL A S J 
KATTO 

1" 

' 
1 

·~' 
0 

1111~ uJ 0 
-!. 

~ ()' 
/ 

+ ~ 1 "' 
<1) 

2 
2So 

RUOKAILUHUONE 

HUOIH EN KORKEU..S LATTIA5TA KATTOON 

IKKUNAPENKIN KORKEUS LATTIA~TA 

ALAREUNAAN G M --------' 

Seuraavilla sivuilla esitellään Enso-keittiönkalusteita. Kun 'olette 
niistä valinnut sellaiset, joita tarvitsette ja jotka soveltuvat Teidän 
keittöönne, voitte tilata ne kuvastomme ohjeiden mukaan. 
Enso-keittiönkalusteet voidaan hankkia myös yksitellen, kaappi 
kaapilta, ja koota niistä vähitellen täydellinen tehokeittiön kalusto. 

!• 

( PATA K A A P 1 J -) 

Patakaappeja käytetään patojen, kattiloiden, kulhojen ym. säilytys
paikkana. Ovien sisäpuolella kansitangot. 

Patakaappi 1. 
Kaksi irtohyllyä. 
Kaatoallas voidaan sijoittaa tä
hän kaappJin. 

Patakaappi 3. 
Yksi irtohylly. 
Kaapissa on lisäksi v·eitsikote
lolla varustettu laatikko veitsiä, 
kauhoja ym. varten. 
Mitat: 

Leveys n:o 1 ja 3 = 50 cm 
, 7 ja 9 =100 , 

Syvyys = 60 cm 
Korkeus = 77,5 cm 

Työskentelykorkeus pöytälevyn 
kanssa 80 cm. 
PöYTÄLEVYT TILATTAVA 
AINA ERIKSEEN 

Patakaappi 7. 
Kaksi irtohyllyä ja kansitangot mo
lemmissa ovissa. 
Käyt·etään suurissa talouksissa sekä 
silloin, kun pesupöydässä on upotetut 
altaat. 

Patakaappi 9. 
Kaksi laa tikkoa. Molemmilla 
puolilla irtohyllyt. 
Ovissa :kansitangot. 

Merkintä tilattaessa: 

Kaapin n:o 
1-ovisissa kaapeissa oven avautumis
suunta. 
Oikealle avautuva = o 
Vasemmalle , 
Pöytälevyn n: o 
Värinumero 

=V 
(ovenripa vas.) 
( , oik). 

(katso s. 13) 
(katso s. 16) 

Lukekaa tarkoin yleiset tilausohjeet sivulta 16 
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( SANKOKAAPIT ) 

Sankokaapp!a käytetään rikkasangon, 
pesusoikkojen, h arjoj-en ym. säilytyk
seen. Kaappeihin 11 ja 14 vo!daan tar
vittaessa sijoittaa kaatoallas. - Sisäl
tävät sankotelineen sekä yhden irto
hyllyn. 

Sankokaappi 12. 
Laatikko työvälineiden säilyttämistä 
varten. 

Sankokaappi 
Kaksi laatikkoa, vasemmassa ovessa 
sankoteline, oikeassa kansitangot. Kaksi 
irtohyllyä. 

Mitat : 

6 

Leveys n :o 11 ja 12 = 50 cm 
n :o 14 ja 15 = 100 cm 

Syvyys = 60 cm 
Korkeus = 77,5 cm 

Sankokaappi 11. 

Sankokaappi 14. 
Tarkoitettu pesupöytään silloin, kun 
on upotetut altaat. Sankateline toi
sessa ja kansitangot toisessa ovessa 
sekä Yksi irtohylly. 

Merkintä tilattaessa: 

Kaapin n: o 
1-ovisissa kaapeissa oven avautumis 
suunta 

Oikealle avautuva 
Vasemmalle , 
Pöytälevyn n : o 
Värinumero 

o ( ovenripa vas.) 
v ( , oik.) 
(katso s. 13) 
(katso s. 16) 

Työskentelykorkeus pöytälevyn kanssa 
80 cm. 

PöYT )(LEVYT T ILATT AV A 
AINA ERIKSEEN 

( LAATIKKOKAAPIT) 

Laatikkokaappi 32. 
Sisäl-tää 5 laatikkoa ja yhden ulosvedettä
vän työlevyn. Ylimmässä laatikossa ko
telo lusikoita, haarukoita yms. ruokailu
välineitä varten. Seuraavassa laatikossa 
teline leikkuuveitsiä varten. Muut laati-kot 
soveltuvat työvälineitten säilytykseen. 

~ 
Leivinkaappi 38. 

Sama kuin patakaappi 9, mutta yläosassa 
Iaatikoiden asemasta leivinlevy, jota käy
tetään leivottaessa työpöydälle nostettuna, 
muuten leivinliinojen ja leipomisvälinei
den säilytyspaikkana. Yksi kiinteä ja yksi 
irtohylly. 

Kapea laatikkokaappi 34. 
Sisältää 2 leik.kuulautaa ja 5 laatikkoa. 
Ylimmässä laatikossa kotelo lusikoita, 
haarukoita yms. ruokailuvälineitä var
ten. Seuraavassa laatikossa teline leik
kuuveitsiä varten. Muut laatikot on 
tarkoitettu työvälineitten säilyty.kseen. 

Leivinlaatikkokaappi 39. 

Muuten samanlainen kuin leivinkaap
pi 38, mutta :vasemmalla työlevy ja 
neljä laatikkoa. Oikealla puolella yksi 
kiinteä hylly. 

Mitat: 

Leveys 

Syvyys 
Korkeus 

n:o 32 = 
34 
38 = 
39 = 

60 cm 
77,5 cm 

50 cm 
30 cm 

100 cm 
100 cm 

Työskentelykorkeus pöytäle
vyn kanssa 80 cm. 

PöYTJf.LEVYT TILATTAVA AINA ERIKSEEN 
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( SEINÄKAAPIT ) 

Seinäkaapit 51/50, 51180 ja 
511100 

sisältävät kaksi lautahyllyä sekä 
ovissa maustekotelot. Käytetään 
posliinien, lasien sekä kuivien 
ruoka-ainepakkausten ja maus
teiden säilytykseen. 

1 

~ 1 ~ 
L---- =-= 

51 / 80 Leveys 80 cm 

-= 

~~--
Astiaiokuiva tuskaappi 

53/ 50. 
Sisältää kaksi sälehyllyä ja 
lautastelineen, jotka ovat ir
roitettavia. Käytetään astioi
den kuivatukseen ja säily
tykseen. Leveys 50 cm. 

., 
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51; 50 Leveys 50 cm 

,- = 
~ 1 

~ ~ 

------
51/ 100 Leveys 100 cm 

Astiaiokuiva tuskaappi 
531100. 

Kaksiovinen. Sisältää neljä 
sälehyllyä ja kaksi lautasteli
nettä, jotka ovat irroitettavia. 
Käytetään astioiden kuivatuk
seen ja säilytykseen. 
Leveys 100 cm 

Keittiönkaappi 56/80. 

1 

Oikealla puolella astiainkuivatus
hyllystö, vasemmalla lautahyllyt. 
Käytetään astioiden kuivatukseen 
ja säilytykseen. Sopii pieniin keit
tiöihin ja keittokomeroihin. 

Leveys 80 cm. 

Keittiönkaappi 56/100. 
Toisella puolella astiainkuivatushyl
lystö, toisella lautahyllyt. Käyte
tään astioiden ·kui-vatukseen ja säi
lytykseen. Sopii pieniin talouksiin. 

Leveys 100 cm. 

Kaikkien seinäkaappien syvyys 30 cm, 
korkeus 68 cm. 

Kaikkien astiainkuivatuskaappien ja 
keittiönkaappien sisäpuoli kertaalleen 
maalattu. 
Astiainkuivatuskaappien ja keittiön
kaappien sälehyllyt ja lautastelineet 
muovikäsitelty. 

( KULMAKAAPIT ) 

Seinäkulma
~appi 62. 

oo _ --+--_ 
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Kaappi sisältää 6 
pyörivää hyllyä. 
Käytetään poslii
nien ym. säilytyk
seen. Sijoitetaan 
kahden viereisillä 
seinillä olevan sei
näkaapin väliseen 
kulmau.kseen ala
kaappien pöytäle
vyn päälle, kun 
tämä kulmaus ha
lutaan käyttää 
tarkoituksenmu~ 

kaisesti. 
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Mitat: Leveys = 60 cm 
Syvyys = 30 cm 
Korkeus = 113 cm 

~_..: 
;,. ~ :.-....... .. Jl : 
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Merkintä tilattaessa: 

Kaapin n:o 
1-ovisissa kaapeissa oven avautu
missuunta 
Oikealle avautuva o (ovenripa vas.) 
Vasemmalle .. v ( .. oi:k.) 
Värinumero (katso s. 16) 

Patakulmakaappi 64. 

Sisältää 3 pyörivää hyllyä patojen, 
lkattiloiden ja kulhojen säilytykseen. 
Patakulmakaapin avulla · tulee nurkka
tila tar-koin ja kätevästi käytetyksi. 

Mitat: Leveys 
Syvyys 
Korkeus 

= 84 cm 
= 60 cm 
= 77,5 cm 

PöYTA.LEVYT TILATTAVA AINA ERIKSEEN 
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( KEITTIÖNISTUIMET ) 

Korkea työjakkara 72/ 66. 

Tekee työskentelyn keittiön työ
pöydän tai lieden ääressä istuen 
mahdolliseksi. Korkeus 66 cm. 

Keittiönjakkara 72/45. 
Korkeus 45 cm. 

Tuolitikkaat 73. 

Voidaan käyttää sekä pieninä tikkaina 
että korkeana työtuolina. Tuolitikkailla 
istuen ylettyvät pikkulapsetkin paremmin 
syömään pöydän ääressä. Korkeus 66 pm. 

( APUPÖYTÄ ) 

12 

u 

Apupöytä 77. 

Käytetään helposti siirrettävänä 
apupöyt.änä. Voidaan sijoittaa 
alakaappi-en väliseen polvitilaan. 
Pöytälevy joko koho- tai tasa
reunainen. 

Mitat: Leveys 
Syvyys 
Korkeus 

52 cm 
70 cm 
70 cm 

Merkintä tilattaess.a: 

Esineen numero 
Värinumero (katso s. 16) 

;, ' 

1 

~~· 

(-PÖYTÄ LEVYT ) 

~~ 

Pöytälevy 82. 

Suora pöytälevy INSO-kimpi
levystä. Kaikki saumat keino
hartsiliimattuja. Koivuinen 
reunalista. Vahvuus 2,5 cm. 

Kohoreunalevy 83. 

Kohoreunainen pöytälevy pe
supöytiä varten. Rakenne muu
toin kuin edellä. 

Koivupöytälevy 84. 

Tämä levy on valmistettu kei
nohartsiliimaten koivulistoista. 
Toimitetaan ainoastaan osta
jien erikoistoivomuksesta. Suo
sittelemme ·kuitenkin mieluim
min käytettäväksi kieroontu
mattomia ja lujia INSO-raken
teitamme 82 ja 83. 

Levyt 82 ja 83 toimitetaan 62 cm levyisinä ja seuraavina vakiopituuksina : 34, 54, 84, 
100, 104, 134, 154, 184 ja 204 cm. Mikäli patakulmakaappi 64 sijoitetaan muusta 
ryhmästä erilleen tai kalusteryhmä ei jatku siitä molempiin suuntiin, suositte
Iemme erillistä patakulmakaappilevyä. 

Myös muita mittoja täysin senttimetrein (alle 220 cm) voidaan toimittaa, mutta 
veiotetaan näistä tällöin lähinnä seuraavan vakiokoen hinta. Pintakäsittelynä joko 
lakkaus tai erikoismuovipinta, joka kestää erittäin hyvin kuumuutta, kosteutta ja 
kemiallisia vaikutuksia. 
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Jos muovipöytälevy on varustettava leikkauksella kaatoallasta varten, on tilauk
sen mukana lähetettävä leikkausmalli altaan sisäreunasta piirrettynä. Sen paikka 
on ehdottomasti mainittava tarkalleen, esimerkiksi yllä olevan kuvan mukaan. 

PöYTA.LEVYT ON AINA TILATTAVA ERIKSEEN ALAKAAPPEIHIN. 

Pesupöytälevyn tukikehys 85. 
Käytetään pesupöydissä, jotka on tarkoitus varustaa ruostumattomilla teräs
pöytälevyillä. Mitoitetaan ostajan toivomusten mukaan. Ellei kysymyksessä ole 
vakiomittainen pöytälevy, on tarkoituksenmukaisinta toimittaa tukikehys etu
käteen pöytälevyn valmistajalle. 

Pesupöytälevyn korotuskehys 86. 
Norma~lien alakaappien päälle . sijoitetun pesupöydän työskentelykorkeus .on 80 
cm. Jos halutaan 85 cm työskentelykorkeus, mikä on erikoisen sovelias· esimer
kiksi upotettuja altaita käytettäessä, on levyn ja alakaappien väliin sijoitettava 
erikoinen korotuskehys, jonka mitat määräytyvät pesupöydän mittojen mukaan. 
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( MAUSTEHYLLYT, VEITSIKOTELOT JA -TELINEET ) 

Maustelasien kehikko 94. 

Tarkoitettu lasitehtaiden valmistamien mauste
lasien kehikoksi. Yhteen kehikkoon sopii 2 isoa 
ja 4 pientä lasikauhaa. Sijoittamalla yhden tai 
useampia tällaisia saadaan käteviä maustehylly
köitä. 
Mitat: leveys = 50 cm, syvyys = 17,5 cm, korkeus 
= 12,5 cm. 

Maustelasien kehikko 95. 

Sama kuin edellä, mutta kuudelle pienelle ja kol
melle suurelle lasikauhalle. 
Mitat: leveys = 50 cm, syvyys = 17,5 cm, korkeus 
18 cm. 

Maustelasien kehikko 96 . 

Samaan tarkoitukseen kuin edellä, mutta neljälle 
suurelle la.sikauhalle. 
Tarkoitettu sijoitettavaksi pystyasentoon yläkaap
pien alle tai vapaille s·einäpinnoille. 
Mitat: leveys = 16,5 cm, syvyys = 17,5 cm, kor
keus = 45 cm. 

Veitsikotelo 97. 

Tarkoitettu eri lokeroihin jaoiteltuna käytettä
väksi lusikoiden, haarukoiden, veitsien ym. ruo
kailuvälineiden säilytyspaikkana. Toimitetaan 
aina laatikkokaapin 32 sekä pata;kaapin 3 mukana, 
mutta voidaan pyynnöstä toimittaa myös irralli
sena tai muiden esineiden mukana. Ilman pohja
levyä. 

Veitsikotelo 98. 

Kuin edellä, mutta pienempi. Toimitetaan aina 
laatikkokaapin 34 ja astianpesupöydän 40 mu
kana, mutta voidaan haluttaessa toimittaa myös 
irrallisena tai muiden kaappien yhteydessä. 

Veitsiteline 99. 

Tarkoitettu leikkuuveitsiä varten. Toimitetaan 
aina laatik·kokaappien 32 ja - 34 mukana, mutta 
voidaan haluttaessa toimittaa myös irrallisena· täi 
muiden esineiden yhteydessä. 
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KEITTIÖNKALUSTEIDEN VÄRIT 
Kaikki esineet, myös muovipintaiset pöytälevyt, voidaan toimittaa seuraa
van värisinä: 

Valkoinen . . . . . . . . . . . . n:o 0 Vaalean vihreä .. ... .. . 
Luunväri . . . . . . . . . . . . . . n:o 1 Sininen . . ... ... . .. . . .. . 
Vaalean punertava pas-

telliväri . . . . . . . . . . . . . . n:o 2 

n:o 3 
n:o 5 

TOIMITUSTAVAT 
Esineet toimitetaan seuraavin vaihtoehdoin: 
1 puuvalmiina 
2 pohjustettuna emali'värimaalausta varten 
3 valmiiksi maalattuna emalivärein 
Ellei tilauksessa toisin mainita, toimitetaan pöytälevyt, valmiiksi maalatut 
ja pohjustetut esineet aaltopahvipakkauksissa ja muut ilman pakkausta. 

MAALAUS 
Esineet ovat tarkoitetut yksinomaan maalausta varten. Kaikki istuinhuone
kalut voidaan ·kuitenkin toimittaa joko lakattuina tai puuvalmiina lakkaus
Iaatuna, jolloin !hinnankorotus on 5 %. 
Maalaus käsittää kaikkien kaappien etupuolen maalauksen ja seinäkaapeissa 
lisäksi molempien sivujen ja pohjan ulkopuolisen maalauksen. 
Maalatut ja pohjustetut astiainkuivatuskaapit sekä ·keittiökaapit toimitetaan 
myös sisältä kertaalleen emalivärillä maalattuina. Seinä- ja alakaapit 'Vain 
tilauksesta. , __ 
Jos alakaapeissa jokin sivu halutaan maalattavaksi, on siitä nimenomaan 
mainittava tilauksessa ilmoittaen kummanpuoleinen sivu edestäpäin katsoen 
on Kysymy,ksessä. Merkintä: vasen sivu = VS., oikea sivu OS, molemmat 
sivut MS. 

VEDIKKEET JA RIPUSTIMET 
Kaikkien esineiden (myös puuvalmiiden) vedikkeet toimitetaan aina lakat
tuina luonnonväriin. 
Vedikkeet ja ylä.kaappien ri.pustimet kiinnitysruuveineen toimitetaan pake-
tissa kaappien sisällä. 

PÖYTÄLEVYT JA TAKATÄYTTEET 
Kaikkien alakaappien pöytälevy•t on aina tilattava ertkseen. Kaikki kaapit, 
lukuunottamatta laatikko-, :kulma- ja ·kippikaappeja, ovat varustetut taka
täytteillä. 
Jos muovipintaiseen pöytälevyyn tulee lovistettavaksi kaatoallasaukko, on 
lovistus ehdottomasti suoritettava tehtaalla ennen muovikäsittelyä. Huomat
kaa ohjeet sivuilla 13 ja 14. 
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Vakuutamme yleensä kaikki lähetykset vaurioitumisen ·varalta Eurooppalai
sessa Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiössä, osoite Kalevankatu 6, 
Helsinki, jonka puoleen kehoitamme kaikkia asi!l!kkaitamme kääntymään lä
hetysten saapuessa perille rikkoutuneina. Ohjeet menettelytavoista liittää 
tehdas rahtikirjan kääntöpuolelle. 

,. 

rt 

Kuinka keittiö sisustetaan sarja
huonekaluja käyttäen? 

Liesi on keittiön keskipiste, jonka ympärille muut työpaikat sijoittuvat. .Sen ase
masta ikkunoihin, oviin ym. keittiön kiinteisiin rakenteisiin nähden sekä talouden 
laadusta ja suuruudesta johtuu, että keittiöihin tarvitaan varsin erilaisia työpöytä
yhdistelmiä, jotta ne vastaisivat käytännöllisyyden vaatimuksia. 

Lieden apu t i 1 a a tarvitaan kaikkein eniten. Se ehdotetaan sijoitettavaksi lä
himmäksi liettä käyttämällä siihen esim. 

puu 1 a a t i k on kantta. Tämä käy päinsä, kun puulaatikko on kippilaatikkomal
lia 21. Astiainpesupöytä tulisi sijoittaa mieluimmin lieden vasemmalle puolelle 
sen läheisyyteen, koska 

k a a t o a 11 a s j a v e s i h a n a sijoitettuina pesupöydän oikeanpuoleiseen päähän 
tulevat silloin kätevästi liedeltä käytettäviksi. Itse astiainpesutyötäkin ajatellen 
on pöydän rakenne näin suositeltava, koska likaiset, ennen pesua esihuuhdelta
vat astiat joudutaan sijoittamaan kaatoaltaan lähettyville. Kaatoallaskaapiksi 
on kalustosarjassa tarkoitettu yksilöt 1, 7, 11 ja 14. Jos pöydässä on kiinteät al
taat, tulee sen olla 90 cm korkea. Tätä korotusta varten on tilattavissa koro
tuskehys 86. 

Astia i n pesupöytään varataan tila . paitsi sangoille myös pesuvälineistölle. 
Tähän ~arkoitukseen sopii kaappi 14. Astiainpesupöydän yläpuolelle sijoitetaan 

a s t i a i n k u i v a t u s k a a p p i 45 cm korkeudelle pöytä pinnasta. 100 cm mittaisena 
(53/100) se riittää 5 hengen talouteen, joten suuremmissa talouksissa on varat
tava lisäksi 53/ 50. 

T yö p ö y d ä n sijoitamme lieden toiselle puolelle pesupöydän jatkoksi taikka ka
peassa keitiössä lieden vastakkaiselle seinustalle. Pöydän suuruudesta riippuen 
varustetaan siihen työvälinelaatikosto 32 tai 34. Työpöytään tulisi edelleen va
rata alaosasta avoin kohta, ns. 

p o l v i t i l a istuen työskentelyä va-rten, jolloin istuimena käytEtään 

korkeata työ j akka r a a, 72/66 tai tuolitikkaita 73. Polvitilan puuttuessa voi
daan tulla toimeen 32 ja 34 yhteyteen liitetyn 

työ s ken te 1 y 1 e v y n avulla, jonka ääressä istutaan tavallisella tuolilla. 

Apupöytää käylltäen voidaan työskennellä istuen tavallisella tuolilla. Se on 
käytännöllinen myös tarjoilupöytänä. Sijoitetaan sopivasti polvitilaan silloin kun 
sitä ei käytetä. · 

Seinä k a a p p e j a 51 sijoitetaan työpöydän yläpuolelle, mikäli on tilaa taikka 
astiainkuivåtuskaappien jatkoksi. Tällaista seinäkaappia käytetään pienempien 
astioiden, mittojen, mukien jne. säilytykseen sekä Iieden lähellä sijoitettavana 
käteisvarastotilana, suolaa, kastikejauhoja, kahvia jne. varten. Erikseen on saa
tavana pieniä 

mauste 1 a s i en k. e h i k k o j a 94 ja 95 tai 96 lasisine maustelaatikkoineen. 
Jos pöytä tai seinäkaapista jatkuu seinustalta toiselle, voidaan 

k u 1 m a t i 1 a käyttää hyväksi sijoittamalla siihtn patakulmakaappi 64 ja ·seinä
kulmakaappi 62. 
Seuraavassa esitetään muutamia ko. sarjakaapiston avulla suunniteltuja keittiö
ratkaisuja sekä pienempiä pöytäyhdistelmäehdotuksia. 
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SISUSTUSSUUN N ITELMA
EHDOTUKSIA 

Sisustussuunnitelmat ovat laatineet 

ANNA-LIISA MERTAOJA JA E. KOISO-KANTTILA, ARKKITEHDIT SAFA 

~l/ 6 

Astiainpesupöytä N :o 40 1 kpl 
~vs 

Seinäkaappi N:o 51 / 80 2 

Seinäkaappi N :o 51 / 100 1 .. 
Keittiönkaappi N :o 56/ 100 1 

Tukikehys N :o 85/ 132 

(Korotuskehys N:o 86; 130 1 .. ) 

). 

KEITTOKOMERO 

. .. 

:f 

T 1153/10011 11162 
68 

t r ·u· -.Ji 
40 

t 1 ••• i 1 

1 
85 

1 ,14 1 '· ,, 

Patakaappi N:o 3 1 kpl Al 1 rr--11 ~ -, II- I.A 

San,kokaappi N :o 14 1 

Kapealaatikkokaappi N:o 34 1 .. 
Seinäkaappi N :o 51; 50 

Seinäkaappi N:o 51 / 80 1 

Astiainkuivatuskaappi 

N:o 53 / 100 

Seinäkulmakaappi N:o 62 1 

Maustelasien kehikko N :o 96 1 

Pöytälevy N :o 82/ 110 1 

Pöytälevy N :o 82; 30 1 

Tukikehys N:o 85/ 100 1 
" 

Korot uskehys N:o 86/ 98 
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~ 1/100 

Patakaappi N:o 3 1 kpl 

Sankokaappi N:o 14 1 , 

Laatikkokaappi N: o 32 1 , 

Leivinlaatikkokaappi N :o 39 1 , 

K apeakaappi N :o 43 1 , 

Seinä kaappi N :o 51; 100 4 , 

Astia inkuivatuskaa ppi N :o 53/ 100 1 , 

Pöytälevy N :o 82/ 32 1 , 

Pöytä levy N:o 82/ 102 

Maustelasien kehikko N :o 94 

Tukikehys N:o 85/ 102 

Korotuskehys N:o 86/ 100 

2 

1 " 
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'51/100 

II -l 51/100 

1 
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1 

Patakaappi N :o 3 

S ankokaappi N: o 14 

Kippikaappi N :o 21 

i n 

1 kp l 

K apealaatikkokaappi N:o 34 1 

Leivinlaatikkokaappi N :o 39 1 

S einäkaappi N: o 51/ 50 2 

Seinä kaappi N :o 51/ 100 5 , 

Astia inku ivatuskaappi N :o 53/ 100 

P öytälevy_ N :o 82 / 102 

Pöytä levy N :o 82/ 80 

Ma ust elasien keh ikko N :o 94 

Tukikeh ys N :o 85/ 152 

Korotuskehys N :o 86/ 150 

2 

~-5~150 
151f00 i Oi/100 

11 T 
t~ 

n H i n n 
*-~1/50 53/100 51/100 

1 

tB 
n B n n n ~ 

'-" '-9, ... 45 

T ~ I I 

1~1~ Dc=JD t 
B~ oLJ l3 w 

14 l 

A A 

1 

·1. I F-- -l 
1 

~!. 

,r 

K4 KAUPUNKIKEITTIÖ 

21 ,,. 

J 



P a t a kaappi N: o 1 

P at akaappi N :o 3 

Sankokaappi N :o 14 

Laatikkokaappi N :o 32 

K a peakaappi N :o 43 

Seinäkaappi N :o 51/ 50 

Seinä kaappi N :o 51/ 100 

1 kpl 

2 

1 

2 

3 " 
Astiainkuivatuskaappi N :o 53/ 100 1 , 

Tuolitikkaat N:o 73 

Le1vinlevylaatikko N :o 81 / 70 

Pöytälevy N :o 82/ 100 

Pöytälevy N:o 82/ 30 

Pöytälevy N :o 82/ 134 

Tukikehys N :o 85/ 162 1 

K orotuskeh ys N :o 86/ 160 

Maust elasien keh ikko N :o 94 2 , 
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51/ 50 

1 

~ 1/100 

n n 
53/ 10< 

1 ITI 
~r-94 

1 ill-ll-" 

[JEJD 
11 21 

!____ 
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II 

[] 

l.___ 
P a t ak aappi N :o 1 
Sa nkokaappi N :o 11 
Kippikaa,ppi N :o 21 
Laatikkokaappi N :o 32 
Leivinlaatikkokaappi N :o 39 
K apeakaappi N: o 43 
Seinä kaappi N :o 51 / 50 
Seinä kaappi N :o 51/'80 
Seinäkaappi N :o 51 / 100 
Ast ia inkuivatuskaappi N :o 53 / 100 
Patakulmakaappi N :o 64 
Tuolit ikkaat N :o 73 
Pöytälevy N :o 82/ 184 
Maustelasien keh ikko N :o 94 
Tukikeh ys N:o 85/ 162 
Korot uskeh ys N:o 86/ 160 
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1 
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Kippikaappi N:o 21 

Leivinlaatikkokaappi N:o 39 

Astiainpesupöytä N:o 40 

Kapeakaappi N:o 43 

1 kpl 

,.;; 

2 Seinäkaappi N:o 51 / 50 

Seinäkaappi N:o 51 / 80 

Astiainkuivatuskaappi N :o 53/ 100 1 

Seinäkulmakaa-ppi N : o 62 1 

Patakulmakaappi N:o 64 

Korkea työjakkara N :o 72/ 66 

Työpöytä N:o 82/ 32 

Työpöytä N:o 82/84 

Työpöytä N:o 82/204 

Maustelasien kehikko N :o 94 

Tukikehys N:o 85/ 132 

Korotuskehys N:o '86/ 130 
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Näin yksinkertaista on keittiön sisustuksen kokoaminen ENSO-keittiönkalusteista. 

ENS-O-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 
LAHDEN TEHTAAT 

SKSKn Oy. 




