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Parma käy taistoon sitä ajattelua  

vastaan, että ihmisen pitäisi tyytyä 

keittiön toimi mattomiin ratkaisuihin  

tai omaan tyyliin sopimattomaan  

ulkonäköön. 

Tekipä keittiössä mitä tahansa tai  

olivatpa ruokailutottumukset kuinka 

villejä tahansa, niin Parmalta löytyy 

sopiva kokonaisuus. Monipuolinen 

Parma-mallisto on kaikenlaista  

elämänmenoa ymmärtävä. 

Miten temppu sitten käytännössä  

tehdään? Siihen tarvitaan nyky-

aikainen ja korkealaatuinen mallisto, 

ammatti taitoiset suunnittelijat sekä  

remonttia ja rakennustekniikkaa  

ymmärtävät asentajat. Nämä  

kaikki löytyvät lähimmästä  

Parma-myymälästä. Tervetuloa. 

mitä ikinä haluat?

E n t ä  j o s  s a i s i t  t o i v o a   k E i t t i ö lt ä s i ,

Soul 106, tumma pähkinä matta kalvo-ovi | vedin KRSU | taso FD2, tumma grafitti laminaatti[2 ]  Soul



www.parmakeittiot.fi [5 ]Blues 210/211- mikrolaminaatti-ovi | vedin ALSU- suoralinjainen metallivedin (alumiini) | taso: Silestone Blanco Zeus[4] Blues

keittiöstä onkin muodostunut  

luonnollisin paikka, jossa neli- 

henkisen perheen jäsenet kohtaavat, 

usein ihan vaan jutustelun merkeissä.  

koska kyseessä on arjen tärkein  

näyttämö, siitä haluttiin tehdä upea, 

viihtyisä ja toimiva.

InkoolaIsperheessä  

ruoka yhdistää kodin  

aktiivisia asukkaita, olipa  

kyse sitten herkuista tai  

niiden laittamisesta.

ikioman estradin.
P E r h E E n  a r k i  a n s a i t s E E
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suunnittelu alkaa tarpeiden ja toiveiden 

esittämisestä, eikä siitä meinannut tällä 

kertaa tulla loppua. sellaistahan se on, 

kun jokainen perheenjäsen saa suun-

vuoron. mutta ei hätää, suunnittelija  

otti pallon haltuun ja alkoi laittaa  

asioita ojennukseen. 

lähtökohta

hyvät välineet tarvitsevat  
kunnon säilytystilat.

[6 ]  Blues

harrastukset pitävät per-
heen liikkeessä. eväiden 
teko ja nopea ruokailu 
ovat tulleet tutuiksi.

merihenkisyys 
näkyy perheen 
suosikkisävyissä. 
hentoa väripalettia 
tasapainottavat 
tummat sävyt. 

tuoreet raaka-aineet 
ovat arvossaan. 
kesällä niitä saa myös 
suoraan omasta puu-
tarhasta.

kalaruuat täyttävät 
perheen suosikki-
ruokalistan kärkipään.

suurella perheellä on paljon  

astioita ja välineitä. monipuolinen 

ruokavalio lisää niiden tarvetta  

vielä entisestään. siinä vaaditaan 

keittiöltäkin jo aika paljon.

MItä eneMMän 
tarpeIta ja toIveIta, 
sItä tärkeäMpI on 
kartoItus.

suuren ja monikäyttöisen keitti-
ön toimivuus lähtee tarvekartoi-
tuksesta. kartoituksessa käydään 
läpi keittiön mittojen lisäksi mm. 
toiveet, ruokailutottumukset, 
säilytystarpeet, ruokailurytmi, 
ateriointitapa tai vaikkapa lem-
mikkieläinten ruokinta.

esIMerkkInä kalaruoka
tarvekartoituksessa tuli esille, 
että perheessä syödään paljon 
tuoreesta kalasta tehtyä ruokaa. 
keittiöratkaisussa asia huomioi-
tiin seuraavasti:

•	kalat	säilytetään	kylmiön	 
nollatilassa

•	veitset	on	helppo	ottaa	
käyttöön välitilaan sijoitetusta 
magneettitelineestä

•	kivitaso	on	helppo	pitää	 
puhtaana

•	höyryuunissa	kala	kypsyy	 
lempeällä lämmöllä

toiveiden tynnyri.
s u u n n i t t E l i j a l l E  o j E n n E t t i i n

(1)

KALUSTEPROJEKTI
pvm:

til.nro:

YHTEYSTIEDOT

  kerrostalo  rivitalo    omakotitalo  loma-asunto  muu

  uudisrakennus   saneeraus-/remonttikohde rakennusvuosi 

Kohteessa asuvien henkilöiden määrä

Nimi:

Osoite:

Toimitusosoite (jos eri):
Puhelinnumerot:

@-osoitteet:

KALUSTETTAVAT TILAT

TÄRKEIMMÄT  näyttävä, tyylikäs ulkonäkö
OSTO-  käytännöllinen, ergonominen, toimiva

PÄÄTÖKSEEN  helppohoitoinenVAIKUTTAVAT  edullinen, yksinkertainenASIAT  “avaimet käteen”
 muuta
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löysi paikkansa.

Pa l a P E l i n  v i i m E i n E n k i n  Pa l a

aamiainen, pikalounas, välipala, 

kalankäsittely, juhlapäivällinen tai 

vaikkapa syksyisten marjojen pakastus. 

tätä perhettä ei ainakaan voi syyttää 

toimettomuudesta, ei ruuanlaitossa eikä 

kyllä missään muussakaan. aktiivinen 

elämäntyyli näkyy tarkkaan mietittynä 

kokonaisuutena ja sen lukuisina 

tehokkuutta lisäävinä yksityiskohtina.

lopputulos

näIn keIttIö 
nIvoutuu osaksI 
uudIsrakennus
projektIa
keittiökokonaisuus on yksi vaati-
vimpia osia uudisrakentamisessa. 
vaikka taloprojekti on monille 
elämän suurin hanke lukuisine 
osaprojekteineen, kannattaa 
keittiön suunnitteluun ja to-
teuttamiseen kiinnittää erityistä 
huomiota.

uudIskohteen keIttIön 
toteuttaMIsessa  
kannattaa huoMIoIda: 

suuressa perheessä tarvitaan 
reilu jäteyksikkö ja kunnon 
tilat astioille ja välineille.

kahden oven 
yhdistelmällä kaluste-
kokonaisuuteen 
saadaan rytmiä ja 
vaihtelua.

tänä päivänä myös hanoissa 
riittää valinnanvaraa.  
olennaista on miettiä hana  
osaksi vesipistettä ja samalla  
koko keittiötä.

rakentajien ja parman  
ammattilaisten työnjako

kalusteiden varastoiminen 
työmaalla

toimitusviikon tarkka  
määrittely

rakennusaikatauluun  
sovittaminen 

suunnittelun  
aloittaminen ajoissa

[8 ]  Blues
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www.parmakeittiot.fi [13]Menuetti 155, pähkinä mikrolaminaatti | vedin KA6 | taso BW4/BWABS betoni laminaatti[12]  Menuetti



www.parmakeittiot.fi [15]Largo 96F, maalattu, sileä | taso VT3, valkotammi laminaatti[14]  Largo
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MItä sIllä on välIä  

mitä muut ajattelevat,  

kunhan itse viihtyy.

kuulostaa itsekkäältä, mutta kai sitä nyt 

omassa kodissaan saa vetää ihan omaa 

linjaa. näin ajatteli oulussa majaa pitävä 

palomies keittiöremonttia aloittaessaan. 

samalla poikamies kuitenkin muisti, että 

voihan keittiötä katsella tulevaisuudessa 

joku toinenkin.

Triste 665 pähkinä koivuviiluovi | vedin RLS3 

omaan maailmaan.
o m a  P o l k u 

taso MNU massiivipähkinä ja RST-taso
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sisustaminen voi olla yllättävän  

vaikeaa, etenkin jos koko aihealue 

tuntuu vieraalta. poikamies tajusi  

heti alkumetreillä, että tässä tilan-

teessa täytyy turvautua ammattilai-

seen. suunnitteluprosessin aikana 

syntyi samalla vahva käsitys omasta 

sisustustyylistä ja sehän tuntui  

aivan yhtä luontevalta kuin oma  

tyyli muutenkin.

keIttIöön kuuluu 
kalusteIden lIsäksI 
Myös keIttIötIla
keittiösuunnittelun ydin on 
kaluste- ja konekokonaisuu-
den ulkonäön ja toimivuuden 
miettiminen. mutta tämän lisäksi 
keittiöön kuuluu koko keittiötila 
pintoineen. parman suunnittelijat  
auttavatkin mielellään myös 
värien ja pintamateriaalien 
valinnassa. 

ja kunnon pihvipannu.
a l u s s a  o l i  va i n  a j at u k s E n  P u o l i k a s

makuterveisiä texasista 
ja meksikosta. 

parman asiakkailla on käytössään 
starkin koko sisustustuotteiden 
huippulaaja valikoima ja starkin 
ammattilaisten apu. pintama-
teriaalien lisäksi valikoimista 
löytyy kaikki muukin remontissa 
tarvittava.

•	laatat

•	maalit

•	tapetit		

•	laminaatit

•	parketit

•	matot

lähtökohta

oikein tarjoiltuna olut 
on yhtä tyylikäs juoma 
kuin viini.

käsintekemisen 
meininki saa ulot-
tua myös keittiöön 
ja ruuanlaittoon.

kunnon pihvi lähtee raaka-
aineista. lisäksi vaaditaan 
asialliset säilytystilat, räväkkä 
liesi, oikeat välineet sekä 
tietenkin pätevä kokki.

väreissä saa  
olla voimaa ja 
kontrastia.

toiset pitävät täsmällisyydestä, toiset 

taas rennommasta menosta. samalla 

tavalla voi suhtautua myös keittiön 

sisustamiseen ja ruuanlaittoon.
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kertoo omaa tarinaansa.

j o k a i n E n  y k s i t y i s k o h ta

jos maailmaa nähnyt moottoripyörä 

on ehtymätön tarinoiden lähde, sitä 

voi olla myös keittiö. vuosien myötä 

kertyneet esineet ja muistoja mieleen 

tuovat ruokalajit kertovat kukin omaa 

tarinaansa. uudessa keittiössä tarinat 

saavat uudet kannet ja rinnalleen uusia 

mielenkiintoisia yksityiskohtia. 

aktIIvIrahan  
ansIosta projektIa eI 
tarvItse sIIrtää
niinhän se vaan on, että uusi 
keittiö vaatii myös rahaa. rahoi-
tuksesta voi olla iloa ja hyötyä 
monella eri tavalla.

1. hankI uusI keIttIö 
sIlloIn, kun tarvItset
muutto on esimerkiksi luonteva 
paikka hoitaa keittiö kuntoon. 
jos remontti on jäämässä rahan 
takia tekemättä, on parman ra-
hoituspaketti kätevä tapa laittaa 
asiat kuntoon.

2. uusI keIttIö  
vaIkka hetI
vanha keittiö on alkanut tympiä, 
mutta remontin aloittaminen 
tuntuu rahakysymyksenkin takia 
vaikealta aloittaa. tässä tilantees-
sa kannattaa harkita rahoitusta, 
onhan kysymys kuitenkin oman 
kodin laittamisesta.

3. toteuta juurI 
sellaInen keIttIö  
kuIn haluat
sen kerran kun keittiön remon-
toi, siitä kannattaa tehdä juuri 
sellainen kuin haluaa. tarvitta-
essa rahoituksella voi täydentää 
omia remonttisäästöjä, eikä 
keittiössä tarvitse rahan takia 
tinkiä ratkaisuista ja taipua 
kompromisseihin.

mausteiden sijoittamiselle 
on lukuisia eri vaihtoehtoja. 
yksi hyvä paikka on laittaa 
ne vetolaatikostoon tehdylle 
maustealustalle.

kaasuliesi 
on paistajan 
unelma.  
lämpötila  
vaihtuu  
nopeasti ja 
liekki lämmit- 
tää malja- 
maisia pannuja 
myös sivuilta.

leikkuulaudat voi keskittää 
kätevästi vetolaatikoiden 
päälle, josta ne saa esille 
heti halutessa.

lopputulos
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kansainvälisen ja liikkuvan paris- 

 kunnan elämässä ei voi aina tietää,  

mitä seuraava päivä tuo tullessaan.  

siksi koti keittiöineen on turvasatama, 

joka elää tässä ja nyt.

uusI Maa,  

uusi kaupunki, uusi koti.

[30]  Dolce

tässä paikassa.
t ä s s ä  a j a s s a ,
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tasapainoa ja harmoniaa. kun 

yhteen keittiöön tuodaan kaksi 

ruokakulttuuria, täytyy tasapai-

noa hakea monen asian kohdalla. 

ulkonäöllisesti keittiön tulee sallia 

erinäköisiä esineitä ja tyylejä. 

toiminnallisesti keittiössä  

tulee olla mahdollisuus erilaisten  

ruokalajien valmistamiseen.

suunnIttelu on 
yksItyIskohtIen 
MIettIMIstä
suurien linjojen lisäksi keittiö on 
täynnä yksityiskohtia, mikä näkyy 
myös suunnittelussa. lukuisat ja 
tarkkaan harkitut yksityiskohdat 
tuovat keittiöön paitsi toimivuut-
ta myös yksilöllistä ulkonäköä. 

suunnittelussa kannattaa  
huomioida mm. seuraavat  
yksityiskohdat:

kahden kulttuurin liitto.
k a h d E n  i h m i s E n  j a

pääväriä täydentävät  
muut värit

kalusteiden yksityiskohdat

ja monet monet muut  
lukuisat mahdollisuudet

valaisu ja valaisimet

vetimet

välitilan varusteet  
ja ratkaisut

kalusteiden sisätilojen  
varusteet

lähtökohta

ruokakulttuurit kotiutuvat 
uusiin maihin siinä kuin 
ihmisetkin.

muotoilu ja muodot ovat 
aina läsnä. kysymys on 
vaan siitä, millä tavalla ja 
kuinka voimakkaana.

oma tyyli, elämäntapa ja 

kiinnostuksen kohteet saavat 

levittäytyä myös keittiön puolelle. 

mustasta valkoiseen ja seuraksi 
yksi voimakas punainen. 
yksinkertaista, tehokasta ja 
riittävää.

parhaimmillaan myös 
ruokatarvikkeet voivat olla 
värikkäitä ja näyttäviä.

tuoreena kiitos,  
viikonloppuna nyt ainakin.
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asentajat asentavat.
s u u n n i t t E l i j at  s u u n n i t t E l E vat, 

ennen oli taito tehdä itse, nykyään on 

taito luottaa ammattilaisiin ja heidän 

näkemyksiinsä. lähtö kohtien ollessa 

selvät, ottivat parman ammattilaiset 

pallon itselleen ja toteuttivat toiveiden 

keittiön alusta loppuun, suunnittelusta 

asennukseen. 

MuutaMa vInkkI 
kerrostaloasunnon 
keIttIöreMonttIIn
kerrostalossa keittiöremonttia 
ei voi aloittaa aivan hetken 
mielijohteesta. remontoinnin 
lisäksi täytyy huomioida talon 
rakenteet, taloyhtiön rajoitukset 
sekä muiden asukkaiden elämä. 
näistäkin asioista kannattaa 
keskustella parma-ammattilaisten 
kanssa.

ota yhteys  
IsännöItsIjään
ota yhteyttä isännöitsijään hyvis-
sä ajoin ennen remonttia. eten-
kin seiniä kaataessa tai muuten 
rakenteisiin puututtaessa, täytyy 
isännöitsijän kanssa selvittää, 
mikä on mahdollista ja mikä ei.

purku sekä lvI  
ja sähkötyöt
osa remontin suunnittelua on 
miettiä, miten ja kenen kanssa 
sähkö- ja putkityöt kannattaa 
hoitaa. myös purku on syytä 
suunnitella huolellisesti, koska 
purkujätettä ei voi välivarastoi-
da pihalle kuten omakoti- ja 
rivitaloissa.

työskentelyajat  
ja sIIsteys
remontin aikana on tärkeää 
muistaa, että talossa asuu mui-
takin ihmisiä. asialliset työsken-
telyajat ja yleisten tilojen siisteys 
ovat olennaisia osia onnistunutta 
remonttia.

alakaappien vetolaatikot ovat 
täynnä mahdollisuuksia. käyt-
tömukavuuden lisäksi keittiöön 
haluttiin tehokasta tilankäyttöä. 

sävy sävyyn. voiko asiat edes 
olla liian pitkälle mietittyjä?

vesipisteessä 
muotoilu voi 
olla hyvinkin 
pelkistettyä.

oven valkoista pintaa ja  
pelkistettyä muotoa ei haluttu 
häiritä liian voimakkaalla 
vetimellä.

lopputulos
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sen pitää onnistua suunnittelussa, 

materiaalivalinnoissa, toimivuudessa 

sekä itse remontoinnissa. pitkään 

yhdessä ollut pariskunta oli haaveillut 

jo kauan uudesta keittiöstä, mikä 

näkyi asiaan paneutumisena ja väljänä 

aikatauluna. ja siinä, että avuksi otettiin 

kokeneet parma-ammattilaiset.

keIttIöreMonttI  

on suuri projekti, jonka pitää 

onnistua monella tasolla.

[40]  Disco

ei ole tapana tinkiä.
t y y l i s t ä

Disco 157, valkotammi mikrolaminaatti, yläpuoli Minore alumiinikehys screenlasi vedin SK16 | taso Aluminio Nube Silestone
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moni koti muodostuu ajallisista  

kerrostumista. pariskunta koki-

kin jo suunnitteluvaiheessa,  

että mennyttä pitää kunnioittaa. 

keittiö ei saa olla kodin kokeile-

va saareke vaan sisustuksellinen 

maailma, johon sopii luontevasti 

sekä pelkistetty muotokieli että 

perinteiset kalusteet.

suunnIttelussa 
huoMIoIdaan kodIn 
tyylI ja kalusteet
jokaisella kodilla on oma histo-
riansa. vaikka remontoisi koko 
kodin, tulee kotiin yleensä tut-
tuja esineitä ja kalusteita. nämä 
kannattaa huomioida myös 
keittiön suunnittelussa. 

pyydä aMMattIlaIsen 
näkeMys keIttIön 
ulkonäöstä
monet sokeutuvat oman kodin 
ulkonäköön ja tyyliin. kannat-
taakin käyttää parman kokeneita 
ammattilaisia ja heidän näkemyk-
siään. keittiösuunnittelun lisäksi 
saat heiltä arvokkaita vinkkejä 
sekä kuulet, missä keittiötren-
deissä tällä hetkellä mennään. 
kutsu siis parma-ammattilainen 
kylään. 

perusasiatkin voivat kehittyä 

ajan mukana. valurautapadassa 

saattaa kypsyä jotain, mitä ei 

muutama vuosi sitten voinut 

kuvitellakaan.

lähtökohta

leikkauspisteessä.
m E n n E E n  j a  t u l E va n

torin tuoreet herkut ovat 
etenkin kesäaikaan monen 
aterian lähtökohta.

voiko keittiön 
koristelu olla muutakin 
kuin maljakko 
keittiönpöydällä? 
tottakai, tässäkin vain 
mielikuvitus on rajana.

toisinaan on mukava tehdä 
eksoottisempia ruokakokeiluja, 
samaan tapaan kuin välillä on 
piristävää piipahtaa ulkomailla.

vanha perinnepöytä ja kodin 
tunnelma antavat suunnan 
myös sävyille, joiden pohjalta 
keittiö haluttiin suunnitella.
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kun kaikki on kohdallaan.
s E  o n  k a u n i s ta ,

remontoinnissa ja asennuksessa on 

kaksi tärkeää tekijää: tehokas etene-

minen ja korkea laatuinen lopputulos. 

kun kaikki menee suunnitellusti lop-

puun saakka, on hieno tunne astua 

uuteen omaan keittiöön. sitähän voi 

samalla katsoa vaikka ruuanlaiton 

työnjakoa vähän uudella tavalla.

se on helppoa,  
kun kaIken  
saa saMasta  
osoItteesta 
keittiöremontissa sujuvuutta ja 
sitä kautta myös laatua lisää se, 
että kaiken saa yhdeltä ja samal-
ta sitoutuneelta ammattilaiselta.

paljon eneMMän kuIn 
pelkkä suunnIttelIja 
parma-ammattilainen on suun-
nittelijan lisäksi myös yhteys-
henkilö kaikkeen mitä keittiössä 
tarvitaan. olipa kyse sitten 
rakennustarvikkeiden hankinnas-
ta tai remontin järjestelyistä. 

kaIkkI tarvIttava  
starkIn valIkoIMIsta
parma tekee tiivistä yhteistyötä 
starkin kanssa. starkista löytyy 
laajat valikoimat pintamate-
riaaleja ja muita tarvikkeita. 
parma-ammattilainen tuntee 
talon valikoimat ja osaa neuvoa 
materiaalivalinnoissa, olipa kyse 
sitten tyylistä tai rakennustekni-
sistä kysymyksistä.

kulmakaappien 
tilankäyttöä 
ja toimivuutta 
voidaan 
tehostaa 
erilaisilla 
mekanismeilla.

korkeisiin komeroihin sijoitet-
tavat korit mahdollistavat koko 
säilytystilan tehokkaan käytön.

korien lisäksi 
komeroon voi-
daan sijoittaa 
vetolaatikoita.

kuka sanoo, etteivät 
ruokailuvälineet ja mausteet 
voisi olla samassa paikassa? 
vetolaatikoiden sisävarustelu 
suunnitellaan aina käytön 
ja sijoitettavien välineiden 
mukaan.

lopputulos

vaalean ja pelkistetyn oven kuosissa 
voi olla myös eloa ja vaihtelua.



www.parmakeittiot.fi [47]Boogie 951M, mdf maalattu kiiltävä valkoinen ja Vivace 43B, mdf-runkoinen leikattu tammiviilu vaakaan, musta petsi, 16 mm vedin SK25 | kivitaso musta kivi[46]  Boogie



www.parmakeittiot.fi [49]Vivace 429, mdf-runkoinen 16 mm leikattu tammiviiluvaaka ja Largo 96LM, terrakotta kiiltävä maalattu sileä mdf 19 mm[48]  Timprex



www.parmakeittiot.fi [51]Timprex 159AL tumma puu mikrolaminaatti profiilivetimellä. Työtaso Ylämaan Graniitin Blanco Zeus. vedin RUS1 | taso VT4/VA ABS[50]  Trilli Trioli



www.parmakeittiot.fi [53]Yläovi Largo 96LM, kiiltävä terracotta MDF, alaovi Tecno 102, kalvo-ovi vedin ALR7 | taso Silestone Blanco Zeus/Blanco Maple

perinteisen laadun lisäksi  

kyse on tyylillisestä kestävyydestä. 

luonnon helmassa paljon liikkuva  

nuori nainen pitääkin päivä perhoista 

vain metsäkedolla.

luonto arvostaa  

kestäviä ratkaisuja.

[52]  Largo/Tecno

on luonnon ystävä.
k o r k E a  l a at u
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kuuluu kaikkialle.
l u o n n o l l i s u u s

ruuanlaitossa luonnon antimia, 

tyylissä kestävyyttä. myös nykyai-

kaisessa keittiössä voidaan kur-

kottaa pitkälle luonnon suuntaan 

ilman, että tehokkuus kärsii tai että 

ulkonäössä täytyisi taipua komp-

romisseihin. usein kyse on vain 

laadusta ja kestävyydestä. 

pIenestäkIn keIttIöstä 
saa toIMIvan ja 
kaunIIn
pieni keittiö ei tarkoita sitä, että 
siellä olisi vähemmän toimintoja 
kuin suuressa. siksi suunnittelus-
sa täytyy usein miettiä toimivuut-
ta isoa enemmän.

pIenen keIttIön  
suunnIttelussa  
huoMIoItavaa:

metsä on 
loputtomien 
mahdollisuuk-
sien maailma. 
marjat ja sienet 
odottavat 
poimi jaansa 
syksyllä, jolloin 
niitä on myös 
tapana säilöä 
tuleviksi 
kuukausiksi.

sienten ja marjojen käsittely on 
helpompaa, kun on riittävästi 
työtilaa ja kunnon välineet.

keittiön suunnittelu juuri  
käyttöä vastaavaksi

kodinkoneiden  
valinta ja mitoitus

allas- ja pesupöydän  
mitoitus

sähkö- ja vesipisteiden  
tarkka suunnittelu

kalusteiden jatkaminen  
korkeussuunnassa  

jos mahdollista

sisäosien varustelulla  
lisää säilytystehoa

yksinkertaisuuden  
korostaminen ulkonäössä

lähtökohta

Wokkipannussa valmistuvat 
muutkin kuin itämaiset ruuat. 
Wokatessa nopeasti lämpenevä 
ja jäähtyvä liesi on hyvä valinta. 
kannattaa myös muistaa, että 
wokkipannu vaatii suuren 
säilytystilan.

eri kulttuureihin suuntautuvilta 
matkoilta tarttuu mukaan kaikenlaisia 
ideoita myös keittiöön.

väreissä luonnollisuus tarkoittaa 
luonnonvalkoista ja hillittyjä 
sävyjä.



www.parmakeittiot.fi [57][56]  Preludi

ja kauneuden kohtauspaikka.
k ä y t ä n n ö l l i s y y d E n

käytännöllinenkin voi 

olla kaunista. tai käytän-

nöllisyyden voi piilottaa kau-

neuden taakse. ihan kummin 

vaan, tärkeintä on, että silmä 

lepää ja ruuanlaitto sujuu 

juuri niin kuin itse haluaa.

reMonttIaIkataulu 
loMIttuu kIIreIseen 
eläMään
keittiöremontti toteutetaan usein 
tavallisen arjen lomassa. suun-
nittelijaa tavataan lounastauolla, 
astiat pakataan viikonloppuna 
ja asentajiin törmätään aamulla 
eteisessä. huolellinen aikataulu-
tus varmistaa, että kokonaisuus 
pysyy hallinnassa, ja että elämä 
sujuu remontin aikanakin.

keIttIöreMontIn vaIheet:

allaskaapinkin voi ottaa 
tehokkaaseen käyttöön, aivan kuten 
laatikoiden sisäosat muutenkin. 

sähköinen taiteovikaappi avautuu helposti.

pyörivä kulmakaappi on tehokasta 
tilankäyttöä parhaimmillaan.

käyttöönotto

keittiökokonaisuuden  
asennus

mahdollinen  
muu remontointi

siivous

lopputarkastus ja takuu

purku

suunnittelu

tarvekartoitus

lopputulos

yksi muoto, kaksi sävyä. 
ei tämän päivän keittiön 
tarvitse olla täysin 
pelkistetty.



www.parmakeittiot.fi [59][58] 

ota tuntumaa sinulle sopivaan  
keittiöön ja sen hintaan osoitteessa  
www.parmakeittiot.fi

näyttävien keittiökuvien lisäksi alku-
vaiheessa on tietysti kiva tietää, kuinka 
paljon keittiö kokonaisuus tulee maksa-
maan. suosittelemmekin pistäytymään 
osoitteessa www.parmakeittiot.fi.

sInun tehtäväksesI  

jää vaIn unelMoIntI  

ja valInta

parman palvelut muodostavat  

saumattoman kokonaisuuden ensi  

tapaamisesta valmiin keittiön  

luovuttamiseen. hiottu toimintamalli 

ja osaavat tekijät mahdollistavat sen, 

että sinun ei tarvitse muuta kuin tehdä 

päätös unelmiesi keittiöstä.

kaikki kodin säilytyskalusteet 
kerralla kuntoon

keittiön lisäksi kodista löytyy 
kylpy huone, eteinen, makuuhuo-
neet ja usein myös muita tiloja, 
joissa tarvitaan säilytyskalusteita. 
keittiö projektin yhteydessä on 
luontevaa laittaa samalla muut-
kin tilat ajanmukaiseen kuntoon 
ja suunnitella kotia kokonaisuu-
tena. uusissa taloissa tämä toki 
onkin itsestäänselvyys.  
tule siis ja nouda kuvastot.

aina selkeä tarjous, joka pitää
keittiökokonaisuuden hinta muodostuu useasta 
tekijästä, mutta selkeä ja eritelty tarjous helpot-
taa asian käsittelyä huomattavasti. seuraavan 
aukeaman esimerkki antaa suuntaa mistä koko-
naisuuksista ja minkälaisista summista on kyse. 
tarjouksen ja suunnitelman omasta keittiöstäsi 
saat lähimmästä parma-myymälästä.

à la parma.
h E l P P o u t ta

tarvekartoitus on enemmän  
kuin pelkkä toivelista

parma-keittiö on aina täysin tilaan, tarpeisiin 
ja toiveisiin suunniteltava yksilöllinen kokonai-
suus. koska muuttujia on niin paljon, kannattaa 
aihetta lähestyä systemaattisesti. keittiöprojektin 
alussa tehdään tarvekartoitus, jossa käydään kat-
tavasti läpi kaikki suunnitteluun vaikuttavat asiat. 
tee oma osuutesi tarvekartoituksesta osoitteessa 
www.parmakeittiot.fi tai tule myymälään.

aloita lähimmästä parma 
myymälästä

parma-myymälä on palvelun 
ydin, jossa keittiöprojekti lähtee 
toden teolla liikkeelle. myymälä 
on samalla loistava paikka ottaa 
tuntumaa tämän päivän keittiö-
kalusteisiin sekä viimeisimpiin 
malleihin ja ratkaisuihin.

apuna starkin koko valikoima
keittiöremontissa tarvitaan muu-
takin kuin kalusteita ja koneita. 
useat parma-myymälät toimivat 
pääsääntöisesti starkkien yhte-
ydessä ja saman tutun myyjän 
kautta asiakkaalla on käytössään 
yksi suomen suurimmista sisus-
tus- ja rakennustarvikevalikoi-
mista. eli sellaista keittiöremont-
tia ei olekaan, johon ei parmalta  
tarvikkeita löytyisi.

takuu

asEnnus

toimitusPalvElu

loPPutarkastus

suunnittElu

tarvEkartoitus

mittakäynti

(1)

KALUSTEPROJEKTI
pvm:

til.nro:

YHTEYSTIEDOT

  kerrostalo  rivitalo    omakotitalo  loma-asunto  muu

  uudisrakennus   saneeraus-/remonttikohde rakennusvuosi 

Kohteessa asuvien henkilöiden määrä

Nimi:

Osoite:

Toimitusosoite (jos eri):
Puhelinnumerot:

@-osoitteet:

KALUSTETTAVAT TILAT

TÄRKEIMMÄT  näyttävä, tyylikäs ulkonäkö
OSTO-  käytännöllinen, ergonominen, toimiva

PÄÄTÖKSEEN  helppohoitoinenVAIKUTTAVAT  edullinen, yksinkertainenASIAT  “avaimet käteen”
 muuta



www.parmakeittiot.fi [61][60] kalusteet, koneet, allas ja hana sisältyvät hintaan.

suuret hIntaan  
vaIkuttavat tekIjät

ovimalli ja keittiön koko
vaikka jokainen keittiö on oma 
tarinansa myös hinnan osalta,  
pätevät tietyt periaatteet joka 
keittiön kohdalla. oheinen tau-
lukko osoittaa, kuinka ovimalli ja 
koko vaikuttavat keittiön hintaan.

keittiön lopullisen hinnan saa  

selville vasta suunnittelijan tekemästä 

tarjouksesta. mutta koska kyse on  

suuresta hankinnasta, on asiasta hyvä  

saada ennakkoon jonkinlainen käsitys.  

tällä aukeamalla rahakysymystä on  

lähestytty kolmesta eri näkökulmasta.

pieni Ikeittiö

edullinen 
keittiö

keskihintainen 
keittiö

arvokas 
keittiö

2.600-3.300 € 3.600-4.200 € 4.300-5.900 €

4.400-5.000 € 5.300-6.400 € 6.800-8.400 €

5.600-6.500 € 6.700-7.400 € 7.900-9.800 €

keskisuuri  
lkeittiö

suuri  
saarekekeittiö

sempre, dolce, menuetti trilli, vivace trilli, sinfonia

yksIttäIset hIntaan vaIkuttavat tekIjät
varustelu, koneet ja muut yksityiskohdat
saman kokoisella keittiöllä voi olla yllättävän suuri hintahaitari. varustelutasoa 
voi kasvattaa yksityiskohta yksityiskohdalta tai sitten suunnittelijalle voi antaa 
suoraan toiveita mahdollisimman edullisesta tai pitkälle varustellusta keittiöstä.

hinta 
kerroin

1

1,5 x  
edullinen 
keittiö

2 x  
edullinen 
keittiö

esimerkkilaskelma koko remontista 
oheinen esimerkkiratkaisu on  
suunniteltu n. 17 neliön keittiöön. 
keittiökokonaisuus muodostuu  
kaikista tarvittavista tuotteista ja  
palveluista. tarvittaessa parma- 
myymälästä saa apua myös purku-, 
putki- ja sähkötöissä.tuottEEt ..................................................................................... 9.200 €

kalusteet (kaapit, vetimet, työtasot, sokkelit, valo- ja koristelistat) ................... 6.100 €

koneet (liesi, liesituuletin, astianpesukone, jääkaappi-pakastin, mikro) ........ n. 2.500 €

allas ja hana ...................................................................................................... 600 €

PalvElut...................................................................................... 1.500 €

mittakäyntitarvekartoitussuunnittelukalusteiden asennuskoneiden, altaiden ja hanan kiinnitys ilman sähkö- ja putkitöitä

tarkastuskäyntitakuu

rEmonttityöt.......................................................................... 2.500 €

katon maalaus (sis. maalin ja työn)
tapetointi (sis. tapetit, liisterin ja työn)
välitilan laatoitus (sis. laatat, liiman, sauma-aineen ja työn)

lattian laatoitus (sis. laatat, liiman, sauma-aineen ja työn)

listoitus (sis. jalkalistat ja työn)koko kEittiörEmontti yhtEEnsä ............................... 13.200 €

tasot

- laminaattitaso
- taive- tai 

laminaattireunainen
- päälle asennettava alas

- pääasiallisesti 
laminaattitasot, mutta 
myös kiveä tai puuta

- integroitu allas tai  
liesitaso

- kivi- ja puutasoja
- integroidut altaat ja 

liesitasot

kodinkoneet

- lattialiesi
- vapaasti sijoitettavat 

kylmälaitteet ja 
astianpesukone

- valkoiset peruskoneet

- erilliset uuni ja liesitaso 
- integroitavat koneet
- rst tai alumiinipintaiset 

laitteet
- runsaammin toimintoja

- integroitavat koneet
- kalustepeitteiset 

kylmälaitteet ja 
astianpesukone

- runsaasti erikoistoimin-
noilla varustettuja koneita

kalusteiden 
sisävarustelu

- vaimentamattomat laatikot
- pöytäkaapeissa vain hyllyjä
- ei mekanismeja

- vaimennetut laatikot
- pöytäkaapeissa 

perusmekanismit

- runsaasti vaimennettuja 
laatikoita

- pöytäkaappien ja 
komeroiden mekanismit 
korkealuokkaisia

Muut  
varusteet

- perushana
- valaistus 

loisteputkivalaisimilla
- niukka varustetaso

- valaistus halogeeneilla
- välitilaa varusteltu
- hana korkeampitasoinen

- hana elektroninen
- valaistus led-valoilla
- välitilan varustelu kaikilla 

herkuilla

paljonko keIttIöllesI tulee hIntaa?
tutustu hintakoneeseen osoitteessa  
www.parmakeittiot.fi.

parman www-sivuilla on kätevä hinnoittelukone, 
jossa huomioidaan keittiön koon, varustelutason, 
ovimallin ja palveluiden vaikutus hintaan. koneen 
avulla saat helposti alustavan käsityksen uuden 
keittiösi hinnasta.kuin keittiö itse

h i n ta  o n  y h t ä  y k s i l ö l l i n E n
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maalattu PEiliovi

maalattu silEä

[62]  Ovimallit

largo
valkoinen 
961 hr3
961m **hr13

soPraano
valkoinen 
711 hr8

ambiEnt
valkoinen 
331 hr8
331m** hr15

dolcE
valkoinen 
991 hr4

boogiE
valkoinen  
951 hr7
951m **hr15

fado
valkoinen 
291 hr4

samba
valkoinen 
821 hr4

trioli
valkoinen 
281 hr5

tristE
valkoinen 
261 hr5

largo
harmaa 
965 *hr5 
965m **hr13

(m=maalattu kiiltävä)

(m=maalattu kiiltävä)

(m=maalattu kiiltävä)

soPraano
harmaa 
715 *hr9

ambiEnt
harmaa 
335 *hr9
335m **hr15

dolcE
harmaa 
995 *hr5

boogiE
harmaa 
955*hr8
955m **hr15

fado
harmaa 
295 *hr5

samba
harmaa 
825 *hr5

trioli
harmaa 
285 *hr6

tristE
harmaa 
265 *hr6

largo
vanilja 
967 *hr5
967m **hr13

soPraano
vanilja 
717 *hr9

ambiEnt
vanilja 
337 *hr9
337m **hr15

dolcE
vanilja 
997 *hr5

boogiE
vanilja 
957 *hr8  
957m **hr15

fado
vanilja 
297 *hr5

samba
vanilja 
827 *hr5

trioli
vanilja 
287 *hr6

tristE
vanilja 
267 *hr6

largo
kerma 
962 *hr5
962m **hr13

soPraano
kerma 
712 *hr9

ambiEnt
kerma 
332 *hr9
332m **hr15

dolcE
kerma 
992 *hr5

boogiE
kerma 
952 *hr8
952m **hr15

fado
kerma 
292 *hr5

samba
kerma 
822 *hr5

trioli
kerma 
282 *hr6

tristE
kerma 
262 *hr6

largo
tummanharmaa 
96G *hr5
96Gm **hr13

soPraano
tummanharmaa 
71G *hr9

ambiEnt
tummanharmaa 
33G *hr9
33Gm **hr15

dolcE
tummanharmaa 
99G *hr5

boogiE
tummanharmaa 
95G *hr8 
95Gm **hr15

fado
tummanharmaa 
29G *hr5

samba
tummanharmaa 
82G *hr5

trioli
tummanharmaa 
28G *hr6

tristE
tummanharmaa 
26G *hr6

largo
pellava 
968 *hr5
968m **hr13

soPraano
pellava 
718 *hr9

ambiEnt
pellava 
338 *hr9
338m **hr15

dolcE
pellava 
998 *hr5

boogiE
pellava 
958 *hr8
958m **hr15

fado
pellava 
298 *hr5

samba
pellava 
828 *hr5

trioli
pellava 
288 *hr6

tristE
pellava 
268 *hr6

largo
cappuccino 
96F *hr5
96Fm **hr13

soPraano
cappuccino 
71F *hr9

ambiEnt
cappuccino 
33F *hr9
33Fm **hr15

dolcE
cappuccino 
99F hr5

boogiE
cappuccino 
95F *hr8
95Fm **hr15

fado
cappuccino 
29F *hr5

samba
cappuccino 
82F *hr5

trioli
cappuccino 
28F *hr6

tristE
cappuccino 
26F *hr6

largo
minttu 
964 *hr5
964m **hr13

soPraano
minttu 
714 *hr9

ambiEnt
minttu 
334 *hr9
334m **hr15

dolcE
minttu 
994 *hr5

boogiE
minttu 
954 *hr8 
54m **hr15

fado
minttu 
294 *hr5

samba
minttu 
824 *hr5

trioli
minttu 
284 *hr6

tristE
minttu 
264 *hr6

largo
terrakotta 
96l *hr5
96lm **hr13

soPraano
terrakotta 
71l *hr9

ambiEnt
terrakotta 
33l *hr9
33lm **hr15

dolcE
terrakotta 
99l *hr5

boogiE
terrakotta 
95l *hr8
95lm **hr15

fado
terrakotta 
29l *hr5

samba
terrakotta 
82l *hr5

trioli
terrakotta 
28l *hr6

tristE
terrakotta 
26l *hr6

maalattu PEiliovi

maalattu raitaovi

maalattu PEiliovi

maalattu PEiliovi

maalattu viistE

maalattu viistE

maalattu silEä ProfiilivEtimEllä

boogiE
valkoisella listalla 
95W  hr7
95Wm **hr15
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mElamiiniovEt

kalvo-ovEt

mikrolaminaattiovEt  
ProfiilivEtimEllä

mikrolaminaattiovEt ProfiilivEtimEllä

taivElaminaattiovEt

solo
valkoinen 
141 hr2

tEcno
valkoinen kiiltävä 
102 hr9

mEnuEttiX
pähkinä 
155al *hr7

discoX
valkotammi 
157al *hr7

timbrEX
tumma puu 
159al *hr7

bluEsX
valkoinen 
puusyykuvio 
210al hr7

bluEsX
mustanruskea 
puusyykuvio 
211al hr7

Punk
tummanharmaa  
kiiltävä 
103 hr9

rock
terrakotta kiiltävä 
104** hr9

soul
tumma pähkinä 
matta 
106  hr9

gEnrE
harmaa 
144 hr2

PoP
pähkinä 
142 hr2

Passio
tumma pähkinä 
143 hr2

sEmPrE
valkoinen 
321 hr3

sEmPrE
harmaa 
322 hr4

sEmPrE
tummanharmaa 
323 hr4

fortE
musta kiiltävä 
160 *hr7

bluEs
valkoinen 
puusyykuvio 
210 hr5

bluEs
mustanruskea 
puusyykuvio 
211 hr5

mEnuEtti
pähkinä 
155 hr5

disco
valkotammi 
157 hr5

timbrE
tumma puu 
159 hr5

tammi vaakaviiluovi

vivacE
luonnonväri 
429 **hr9

vivacE
valkaistu tammi 
43W **hr13

vivacE
harmaa 
433 **hr11

vivacE
tumma pähkinä 
435 **hr11

vivacE
musta 
43B **hr13

tammi jiiriovi

tammi jiiriovi

liEd
luonnonväri 
229 *hr16

liEd
konjakki 
230 *hr16

liEd
harmaa 
233 *hr16

liEd
tumma pähkinä 
235 *hr16

liEd
valkoinen 
237 *hr16

tammi holvikaariovi

sinfonia
luonnonväri 
108 hr15

sinfonia
konjakki 
750 *hr15

sinfonia
harmaa 
753 *hr15

sinfonia
tumma pähkinä 
755 *hr15

sinfonia
valkoinen 
757 *hr15

koivu viiluovi

tristE
luonnonväri 
660  hr11

tristE
kirsikka 
662 *hr11

tristE
pähkinä 
665 *hr11

koivu PEiliovi

trilli
luonnonväri 
180 *hr13

trilli
kirsikka 
182 *hr13

trilli
pähkinä 
185 *hr13

laminaattiovi  
Puulistalla

hambo
valkoinen/luonnonvärinen lakattu  
tammilista 
345 hr8

lasiovi 64
kirkas  
lasiovi 6 mm 
64 hr8

vivacE
kehysovi

trilli
kehysovi

liEd
kehysovi

dancE
kehysovi

hiekkapuhallettu 
ruutu
kehysovi 
Cr

lyijylasi vinoneliö
kehysovi 
lv

lyijylasi ruutu
kehysovi 
Cr

kEhysovi
maalatut 
kehysovet
9 värisävyä

maalattuja kEhyksiä Eri lasivaihtoEhdoilla: lasivalikoima rajoitettuihin kehysmalleihin

lasiovEt ja kEhyksEt maalatut kEhysovEt lasilla

minorE
screen lasi 
alu *hr16

minorE
opaalilasi 
10op *hr16

sinfonia
kehysovi 
kv

sinfonia
kehysovi 
lk

kehysovi 
kv

kehysovi 
lk

ovimalleista
dolce
ambient
sopraano
triste
trioli
samba
duetto
largo

mikrolaminaattiovEt

fortEX
musta kiiltävä 
160al *hr9

joikuX
harmaa puu 
162al *hr7

joiku
harmaa puu 
162 hr5

kirkas lasi
kehysovi 
la
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mk musta kivi

nu pähkinä

masnu massiivipähkinä 30 mm
mnu massiivipähkinä 40 mm

Wn valkoinen

puureunataso (lv lakattu tammilista) 
kaikki varastomalliston laminaattivärit

maski massiivikirsikka 30 mm
mki massiivikirsikka 40 mm

masak akaasia 30 mm   
mak akaasia 40  mm 

masta massiivitammi 30 mm
mta massiivitammi 40 mm

masma massiivimahonki 30 mm 
mma massiivimahonki 40 mm

vt valkaistu tammi BW betoni

nW wenge at antiikki tammi 

Fd tumma graffiti

Gh graniitti harmaa

työtasottyötasot

ds tumma hiekkaWd tumma puu Wl vaalea puu ls vaalea hiekka

Gp harmaa patina

M i K S i  M e i D ä N  P e R h e e L L e 
j U U R i  PA R M A - K e i T T i ö T ?

 Myyjä hoitaa koko projektin mittaamisesta tarvittaessa asennukseen asti

 3ulotteinen suunnitelma keittiö ym. tiloista varmistaa haluamasi lopputuloksen

 kalusteissa on pitkälle viety ja testattu tekninen laatu, tuotteet ovat laatu ja ympäristösertifioituja

 suora tehtaan toimitus

 valmistajana suomen suurin keittiövalmistaja

T e R V e T U L O A  M Y Y M ä L ä ä N .
s u u n n i t t e l u s t a  s e  a l k a a . . .



valmistaja:
novart oy

pl 10, 15561 nastola
puhelin 0207 730 730, faksi (03) 5899 464

www.parmakeittiot.fi

novart oy, a member of the nobia Group.

suunnittelu ja taitto: alaska markkinointi oy / thero design
päivitys novart oy: anna vihavainen

3d-mallennus: transsilta
malliryhmäsuunnittelu: helena lähdesmäki, maarit suokas, anneli suihkonen, kitta viitanen, anja kallonen ja eeva kokkonen 

valokuvat: sami repo / toteemi oy
rekvisointi: tiina kaasalainen / toteemi oy

rekvisiitta: könig, arabia, Biltema, maritim, pentik, seppälä
painos 1 / 2012. painosmäärä 30.000 kpl. painopaikka art-print oy


