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rasitusta hyllin. Erilaisilla kuoseilla 

laminaatista saa vaikkapa puun tai 

kiven näköisen. vinkkaa Marjamaa. 
Markkinoilla on myös täyslami

naattia. Vain reilun kymmenen mil
lin paksuisesta materiaalista puut

tuu lastulevykerros ja se on käy

tännössä pelkkää korkeapainela

minaattia . Materiaali on tavallis

ta laminaattia lujempa.a. toisaalta 
myös kalliimpaa. 

+ helppo hoitaa 

+runsas kuosivalikoima 

+halpa hinta 

- fiilikseltMnkin halpa 

-ei kestä kovaa kuumuutta 
-arka veitsenviilloille 

varrella mitaan. Toisaalta sen hyva 

puoli on. että höyläämällä ja hio-
malla pintaa pois ja öljyämällä pin-

nasta sc;~adaan useimmissa tapa-
uksissa lähes uuden veroinen. Vau-

rioita voi tulla. mutta materiaali on 
entisöitävissä. 

Puutasojen hinnat ovat yl een-

sa kolminumeroisia ja vaihtelevat 

melko paljon puulajin ja kasittelyn 

mukaan. 

+ekologinen luonnonmateriaali 

+tunnelmallinen 
"!'- restauroitavissa hiomalla 
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Tuhannen keittiöremontin kokemuksella 
Rakennusmestari Markus Airas on tehnyt noin 20 vuoden aikana yli 1 000 
keittiöremonttia. Hänen vuosien varrella toimivaksi todettu palvelumallinsa 
on tarjota kaikki keittiöremontissa tarvittava eli suunnittelu, asennus ja 
tarvikkeet samassa paketissa. 

- Annan koko keittiöremontista etukateen 
kiintean tarjoushinnan. joka pitaa varmasti, 
lupaa Airas. 

Keittiösaneeraus Markus Airas Ky:n filo
sofia on. etta asiakkaalle ei tuputeta mitaan 
tarpeetonta. vaan keskitetaan tarmo taman 
todella tarvitseman palvelun tuottamiseen. 

- Tarjoan jarkevia ratkaisuja asiakkaan 
tarpeisiin. Jos halutaan uudistaa keittiö vain 
varien vuoksi, en suosittele tayttä remonttia, 
vaan mieluummin osaremonttia, jossa vaihde
taan ovet ja tasot. Nain rahaa saastyy ja toimi
taan ekologisesti. 

Keittiöremontti alkaa kartoituskaynnilla 
paikan paalla. Siinä otetaan mitat ja selvite
taan asiakkaan tarpeet. 

- Asiakkaan toiveiden ·kuuntelu on aa
rimmäisen tärkeaa. Hanen ei tarvitse kertoa 
kaappien jarjestysta. vaan millaista toiminnal
lisuutta ja muita yksityiskohtia toivoo keittiöl
ta. Järkeva kaappien sijoittelu. kalusteiden va
linta ja vastaavat asiat on sitten suunnittelijan 
ammattitaitoa. 

Yksinomaan keittiösaneerauksiin erikois
tunut Nras tekee kaikki remontit omin kasin. 
koska se on paras keino pitaa taso korkeana. 
Apuna han kayttaa ainoastaan sahkömiestä 
sähköasennuksissa. 

Mittava kokemus keittiöremonteista 
näkyy harkituissa suunnitteluratkaisuissa ja 
kestävässä sekä viimeistellyssa työn jaljessa. 

-Suomen markkinoilla keittiökalusteiden 
laatu on saman hintaluokan sisällä hyvin tasai
nen. Tämän vuoksi keittiöremonttien laatuerot 
perustuvat paaasiassa asennustyöhön. 

Ota yhteytta ja pyyda Markus Airas selvit
tämään. miten keittiötäsi kannattaa uudistaa. 

Xeitu&-
~ 

)fARKUS 
pnQSOSSS 7500 

www.kelttlasana 
~ft 

REMO 
mielesSä? 

31 




