
Rationalisoitua 
kotitaiuutt a 

Enso-keittiönkalusteet perustuvat Työtehoseu
ran tarkkoihin tutkimuksiin ja meidän olo
suhteittemme ja tottumustemme mukaisissa 
mallikeittiöissä suoritettuihin käytännöllisiin 
kokeisiin. Ne sopivat niin suuriin kuin pieniin
kin kotei h in sekä maalla että kaupungissa . 
Erillisistä osista voi nimittä in yhdistellä ku
hunkin talouteen sopivan kokonaisuuden . 
Tehtaamme sisustussuunnitteli ja tekee T ei IIe 
i lmaiseksi keittiönne sisustussuunnitelman. ,,. 
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Kalusteisiin kuuluu seuraavat ryhmät: 

PATAKAAPIT: 
"- käytetään patojen/ katti loiden/ ku Iho-

"- jen ym . säilytyspaikkana . 
~vien sisäpuolella kansitangot. Ryh
m~sä on kahdeksan eri tyyppiä . 
1. lq__utahyllyjä 2 kpl . Kaappiin voisi
joittaa~aatoaltaan . 
3 . lautaS{IIyjä 1 kpl. 1 laatikoita 1 kpl. 
5 . lautahY{Iyjä 1 kp l. 
7 . lautahylly jä 2 kpl. 

SAN KOKAAPI'r: 
käytetään rikkasangon1 pesusoikkojen1 

harjojen ym. säilytykseen . . Ryhmässä 
on neljä eri tyyppiä . 
12. Sisältää laatikon veits ien ja kauho
jen säilyttämistä varten . Sankateline 
ja yksi sälehylly. 
14. Tarkoitettu pesupöytiin erikoisesti 
si lloin/ kun on upotetut altaat. 

KIPPIKAAPIT: 
Ryhmään ku~ luu kaksi eri tyyppiä. 
21 . Soveltuu halkojen tai jauhojen 
säilyttämiseen. · 

LAATIKKOKAAPIT: 
Ryhmään kuuluu kolme eri tyyppiä . 
31. Sisältää 4 laatikkoa ja yhden ulos
vedettävän työlevyn . 
35. Soveltuu ruokailu- ja työvälinei
den/ jauhojen1 pussien ym. säilytyk
seen. 

KAPEAKAAPIT: 
Ryhmään kuuluu kolme eri tyyppiä : 
37. Laatikot on tarkoitet tu jauhojen ja 
työvälineiden säilytykseen. 
43. Sisältää yhden sälehyllyn . Käyte
tään riepujen säilytyk.seen sekä kui-
vaukseen . · 1 

SEINÄKAAPIT: / 
Ryhmässä on viisi er i tyyppiä. Sijoite
taan yleensä työp,ö;Ydä

1
n yläpuolelle. 

51 /50. Käytetään !JOs Ii inien1 lasien 
sekä kuivien ruoka-ainepakkausten ja 
mausteiden söi lytykseen. 
53/1 001 astiankuivauskaappi (kaksi 
ovinen) . Käytetään astioiden kuivauk
seen ja söi lytykseen. 
53/50 yksiovinen astiankuivauskaappi . 
Käytetään astioiden kuivaukseen ja 
söi lytykseen. 

KULMAKAAPIT: 
Ryhmään kuuluu kaksi tyyppiä . 
61. Käytetään posliin ien ym. säilytyk
seen. Sijoitetaan kahden seinäkaapin 
väliseen kulmaukseen/ kun tämä kul
maus halutaan käyttöä tarkoituksen
mukaisesti. 
63. Patakulmakaappi sisältää 3 pyör i
vää hyllyä patojen/ katt i loide'n ja kul
hojen sä i lytykseen. Kaappikulmausten 
koko tila tulee tarkoin ja kätevästi 
käytetyksi . 
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TYöTUOLIT JA JAKKARAT: 
Ryhmään kuuluu neljä eri tyyppiä . 

71 . Tehotuoli, tavallinen keittiön tuoli, 
jonka selkänoja voidaan kääntää vaa
kasuoraan asentoon. 

'·-..._J2/66. korkea työjakkara. 

'7s, Tuolitikkaita voidaan käyttää sekä 
pieninä tikkaina että korkeana työtuo
lina. ' "' . LEIVINLEVY~AATIKOT: 

81/80 ja 81/100. Sisältävät leivin
levyn, jota käytetään työpöydälle nos
tettuna leivottaessa. 

PöYTÄLEVYT: 
Pöytälevyillä yhdistetään alakaapit 
työpöydäksi. Tilataan erikseen kaappi
yhdistelmi"en pituude;l mukaan. 

APU KALUSTEITA: 
Kalusteisiin kuuluu lisäksi erilaisia 
apukalusteita kuten maustehyllyjä, 
veitsikatelaita ja -telineitä jne~ 

Rationalisoinnin tunnus on: työt nopeam
min ja helpommin. Tätä periaatetta keit
tiössä edustavat Enso-keittiönkalusteet. 
Niiden rakenne, mitat ja sijoitus ovat 
tarkoin tutkitut sekä työskentelypinnat 
ovat ehdottomasti oikeat ja ,tarkoituksen
mukaiset. 

Enso-keittiönkalusteet helpottavat emän
nän työtä ja lyhentävät hänen työpäi
väänsä. 

Niiden avulla Tekin sisustatte nopean, 
mukavan ja tyylikk'ään keittiön - Enso
työtehokeiHiön. 

[TYÖT~~ 
Tämä merkki on jokaisessa kalusteessa 

alkuperän takeena. 

IT OSAKEYHTIÖ~ 
LAHDEN TEHTAAT 


