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Palveluksessanne!
Martta-keittiöt rakennetaan toiveittesi mukaan mittatilaustyönä. Pohjaratkaisun suunnittelun lähtökohtana 
on aina kyseinen tila. Laadukkaita materiaaleja ja mekanismeja on mittava valikoima ja esimerkiksi 
kaikki rungot ovat suomalaista laatutyötä.  Suosimmekin vakiintuneita  yhteistyökumppaneita ja 
kotimaista tuotantoa. 
 

Kätevästi kokonaistoimituksena
Asiantuntevan suunnittelun lisäksi saat meiltä laadukkaat kalusteet ja muut tarvikkeet. Oman malliston 
ohella käytössä on laaja valikoima tunnettujen toimittajien tuotteita. Keittiöiden lisäksi kauttamme hoituvat 
myös kodinhoitohuoneet ja kylpyhuoneet. Mikäli haluat päästä helpolla keittiön rakentamisessa tai remon-
toinnissa, Martta-keittiöt on oikea ratkaisu!

Edullisesti, joustavasti ja nopeasti
Pystymme tarjoamaan kilpailukykyisen hinnan eikä sinulle asiakkaana koidu turhia kustannuksia,  
koska palveleva organisaatiomme on pieni ja ketterä. Tarvittaessa pystymme hyvinkin nopeaan toimituk-
seen, sillä turhia välikäsiä ei tarvita. Käytä hyväksi asiantuntemustamme ja hanki laadukas keittiö  
edullisesti, joustavasti ja nopeasti!

Yhteistyökumppanit
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www.kirena.com www.electrolux.fi www.savo.fiwww.festivo.fi www.stala.fi

www.tervastaso.fi www.kaavinkivi.fiwww.carlocasagrande.fi www.lapetek.fi

www.hahle.fi www.hahle.fi www.hahle.fi www.otsoson.com



Ovet
Kaapistojen ovet ovat ratkaisevassa  
asemassa keittiön tai kylpyhuoneen 
ilmettä luotaessa. Valitse laajasta väri-  
ja materiaalimallistosta suosikkisi.

Tasot
Taso viimeistelee kalusteiden ilmeen. 
Tasoissa on runsaasti materiaali- ja 
värivaihtoehtoja, joista jokainen löytää 
oman suosikkinsa.

Vetimet ja mekanismit
Vetimillä korostat valitsemaasi tyyliä. 
Sama ovi tai laatikosto saa aivan eri 
ilmeen vetimiä vaihtamalla. 
Laadukkaat, pitkäikäiset mekanismit 
varmistavat toimivuuden.

Rungot
Kotimaiset rungot ovat hyvä perusta  
säilytysratkaisuille. Suomalaiset 
mitoitukset soveltuvat suomalaiseen 
keittiöön.

Komerot ja 
liukuovikomerot
Kauttamme saat myös klassiset  
komeroratkaisut. Liukuovikomeroiden 
oviratkaisut lisäävät tilan tuntua.

Kodinhoitohuoneet ja  
kylpyhuoneet
Mallistossamme on sopivia kalus-
teita myös kodinhoitohuoneeseen ja 
kylpyhuoneeseen. Kauniit ja toimivat 
ratkaisut luovat tiloihin uutta ryhtiä ja 
järjestystä.
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Fanni

Doris
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Paula

Fiina

Martta-Keittiöt on keittiöiden valioluokkaa.
Keittiön tyylikkyys syntyy huolellisesta suunnittelusta:  
toimivista ratkaisuista, laadukkaista materiaaleista ja  
viimeistellyistä yksityiskohdista.

Käytä hyväksesi kokonaisvaltaista palveluamme ja 
hanki nyt itsellesi toiveittesi mukainen keittiö!



Hilma

Fiina
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Anna



Stala

Festivo Savo

Savo

Electrolux
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Otsoson



Kirena

Kirena

Kirena

Kirena

Kirena
Kirena-säilytysjärjestelmät ovat kaappien aatelia. Toimivuuden lisäksi ne 
ovat tyylikkäitä. Järjestelmän etuna on, että säilytysjärjestelmä voidaan 
suunnitella ja toteuttaa täysin mittojen mukaisesti.
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Otsoson

Otsoson

Otsoson

Otsoson

Kylpyhuone
Unelmiesi kylpyhuone on nyt lähempänä kuin luuletkaan.  
Järjestyksen ylläpitävät kaapistot ja käytännölliset altaat meiltä  
myös kodinhoitohuoneisin ja kylpyhuoneisiin.
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Aino

Komerot,
keittiömalliston ovilla.



MATALAPAINELAMINAATTIOVET

FIINA

valkea puunsyy // 19mm

PAULA

valkea puunsyy // 19mm
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OVET

Kaapistojen ovet ovat ehkä tärkein tunnelmaa luova 
yksittäinen tekijä keittiössä. Siksi ei ole yhdentekevää, 
millaisiin oviin päädyt. Ovimallistot ja värimallit  
seuraavassa, tutustu ja valitse!

MATALAPAINELAMINAATTIOVIEN VÄRIMALLIT

laine 
musta
H54P

laine
valkea
H53P

sumu 
AH52P

antrasiitti
AH38P

musta 
puunsyy
AH11P

kelo
AH12P

jäkälä
S55P

cafe
H50P

kiiltävä 
puhdas-
valkea
H28P

kiiltävä 
musta
H34P

kalkki
S10P

latte
H51P

riihi
S15P

valkea
puunsyy
AH10P
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AINO

valkea 500 // 16 mm

PAULA

valkea 500 // 19mm

LIISA

valkea 500 // 22mm

ELLI

lumivalkea 568 // 16 mm

EEVA

valkea 500 // 16mm

RAISA

harmaa 503 // 16mm

NIINA

valkea 500 // 19mm

KAIJA

harmaa 562 // 19mm

HILMA

valkea 500 // 19mm

KAISA

kiiltävä harmaa 809 // 19mm

HELENA

harmaa 509 // 19mm

VIENO

valkea 500 // 16mm

MAALATUT OVET
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561 beige

508 valkea 543 kerma 505 vanilja

Vakiomaalivärit

501 vihreä

513 sininen 554 taivaan-
sininen552 punainen

565 kaakao 562 harmaa

570 harmaa 564 laava

MAALATTUJEN OVIEN VÄRIMALLIT

Korkeakiiltoiset maalivärit

800 valkea 868 lumi-
valkea 803 harmaa 809 harmaa

Aino

500 valkea 568 lumi-
valkea

503 harmaa 509 harmaa

LISÄKSI
LAAJA VALIKOIMA VÄREJÄ

KEITTIÖKOHTAISESTI
ERIKOISTILAUKSELLA.
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FANNI-OVET

FANNI 0717

Castoro Ottawa // 18mm

FANNI 0718

Grigio Londra // 18mm

FANNI 2630

Piombo Doha // 18mm

FANNI 0030

Blanco Alaska // 18mm

KALVO-OVET

ANNA

valkea kiiltävä // 18mm

ANNA

harmaa kiiltävä // 18mm

• screen • harmaa • kirkas

ALUMIINIKEHYSOVIEN LASIVAIHTOEHDOT

ALUMIINIKEHYSOVET

LEVEÄ KEHÄ

lasivaihtoehdot listassa

KAPEA KEHÄ

lasivaihtoehdot listassa

SLIM KEHÄ 

lasivaihtoehdot listassa

Kuvassa
Slim-oven vedin

• matta • pronssi • musta



harmaa 105harmaa 104lakattu 010 valkea 058

Tammi

musta 085

valkaistu 1 % 
021

Koivu

valkea 058

Saarni
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VIILUOVET

HANNELE

tammi 058 // 19 mm

PAULA

tammi 104 // 19mm

DORIS

tammi 105 // 19 mm

DIANA

tammi 085 // 19 mm

PUUOVET

KAISA

tammi 010 // 20,5 mm

LILJA

tammi 010 // 20,5 mm

VIILU- JA PUUOVIEN VÄRIMALLIT



LAMINAATTITASOT

0204U 
musta
kivi

2255V 
valkea väre

9417U 
puhdas
valkea väre

2965V 
yksivärinen 
harmaa

Laminaattitasojen värivaihtoehdot

2967V 
yksivärinen 
tumman 
harmaa

0037A 
alumiinin-
värinen 
laminaatti

3417U 
amarello 
graniitti

3540U 
harmaa 
graniitti

4945U 
patinoitu 
kupari

7959UE 
vintage 
grafiitti

0519U 
tumma 
sauvapähkinä

7373U 
sauvapähkinä

4250U 
savu sauva-
pähkinä

3405G 
kiiltävä 
mustakivi

0974KE 
valkea 
keramos

0190KE 
musta 
keramos

3504XX 
raja vaalea 
marmori

3505XX 
raja marmori

4339WH 
hopeamänty

6177LS 
liuskekivi

4161WH 
kelomänty

3545EM 
harmaa 
laasti

3450XX 
musta 
lohkokivi

4344WH 
rustiikki-
tammi

4168WH 
ruunitammi

4165WH 
olkitammi

4228WH 
hopea-
tammi

9417HW
puhdas-
valkea 
kiiltävä
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Laaja värivalikoima ja monipuoliset muotoratkaisut takaavat 
mahdollisuuden suunnitella yksilöllisen ja viihtyisän keittiön. 
Tasokokonaisuus viimeistellään erilaisilla reunavaihtoehdoilla, 
valikoimissamme on taivereuna, suora laminaattireuna ja  
abs-nauha. Laminaattitasot on saatavana 30 mm:n ja  
40 mm:n paksuisena. Kaikki tasovärit on saatavana myös  
9,6 mm:n paksuisena välitilalevynä.

4413U 
bambusäle



PUUTASOT

Puutasot on valmistettu parhaista materiaaleista juuri tähän 
käyttötarkoitukseen. Ylellinen ja laadukas massiivilankku-
rakenne on rauhallinen ja tyylikäs, sekä miellyttävän tuntuinen. 
Tasot toimitetaan valmiiksi hiottuina ja öljyttyinä. 
Massiivipuutasot on saatavana 30 mm:n ja 40 mm:n paksui-
sena. Säännöllinen hoito säilyttää tasojen pinnan kauniina.

eurooppa-
lainen 
pähkinä

amerikka-
lainen pähkinätammi tammi + 

valkea öljy savutammi

Puutasot

koivu
*antiikki-
tammi +
kirkas öljy

*antiikki-
tammi + 
valkea öljy

*antiikki-
tammi + 
musta öljy

Vain
40mm paksuisena*

Aito luonnonkivi on ajaton ja kestävä valinta tasomate-
riaaliksi. Luonnonkivissä valittavana on kaksi pinta-
vaihtoehtoa: kiillotettu tai timanttiharjattu pinta.

Molemmissa vaihtoehdoissa yhdistyvät luonnonkiven 
parhaat ominaisuudet, kuten helppohoitoisuus, kestävyys 
ja hygieenisyys. Luonnonkivi on myös ekologinen valinta, 
louhinta ja kiven työstäminen tapahtuu kokonaan  
mekaanisesti ilman kemikaaleja.

Kvartsi on puristamalla valmistettu tasomateriaali.  
Se koostuu yli 90 prosenttisesti luonnonkvartsista. 

Kvartsien pinta on kestävä ja hyvin tiivis. Etuna luonnon-
kiveen verrattuna on vaaleiden sävyjen saatavuus.

KIVI- JA KVARTSITASOT
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AL-614

1-altainen //
allaskaappi 50 cm //

teräs

ALTAAT

Allasvaihtoehdot
Vakiomallien lisäksi tilauksesta kaikki Stala- ja  
Otsoson-altaat ja -pesupöydät.

AL-616

1-altainen //
allaskaappi 50 cm //

teräs

AL-619

1,5-altainen //  
allaskaappi 60 cm //

teräs

AL-548

1-altainen //
allaskaappi 40 cm //

teräs

AL-549

2-altainen //
allaskaappi 80 cm //

teräs

AL-515

1-altainen //  
allaskaappi 60 cm //

teräs

AL-502

1-altainen //  
allaskaappi 40 ja 

50 cm //
teräs
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AL-648

1-altainen //  
allaskaappi 50 cm // 

harmaa komposiitti // 
Saatavana myös  
valkea ja musta

AL-660

1,5-altainen //  
allaskaappi 60 cm // 

harmaa komposiitti // 
Saatavana myös  
valkea ja musta

AL-511

1-altainen //  
allaskaappi 50 cm //

teräs



V73 

rustiikki,  
mattanikkeli // 

reikäväli 96, 128 mm

VETIMET

On mihin tarttua
Erilaisten vetimien avulla kaapin ilmettä ja tyyliä voidaan 
muuntaa helpolla tavalla.

V3

kromi // mattanikkeli
reikäväli 128 mm

V709

RST-efekti //  
reikäväli 128 mm

V305

RST-efekti //
reikäväli 160 mm

V303

mattakromi, 
RST-efekti //

reikäväli 192 mm

V50321

kromi //
reikäväli 128 mm

V66

kromi //
reikäväli 96, 128 mm

V2972

kirkas kromi-valkea //
reikäväli 160 mm

V338

RST-efekti,
alumiini-efekti //

reikäväli 160/192 mm

V22748

mattanikkeli //
nuppi

V811 

mattanikkeli //
reikäväli 64 mm

V387 

RST-efekti,  
matta valkea,

titaani //
reikäväli 160 mm

V9 

alumiini, RST-efekti,
musta, valkea //
pituus 40, 100 ja

150 mm

V21 

mattakromi,
valkea, musta //

reikäväli 128, 192,
320 mm

V7 

RST-efekti //
reikäväli 96, 128, 160, 

192, 288, 320, 384, 
480, 736 mm

V4 

RST-efekti //
reikäväli 96, 128, 192, 

224, 320, 392, 
492, 692 mm

V50104 

alumiini, 
pituus 50, 114 ja

178 mm 

V350 

alumiini //
nuppi
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BLUM-MEKANISMIT

Taattua kestävyyttä ja toimivuutta
Blum on mekanismien ja saranoiden kansainvälisesti 
tunnettu ja tunnustettu valmistaja.

Swing-komeromekanismi kääntyy  
ulosvedettäessä.

Komerossa kokonaan  
ulostulevat sisälaatikot.

Jätelajittelua kahdessa tasossa.

Leveät Tandembox-laatikot, joissa  
sisälaatikot, sulkeutuvat äänettömästi.

LeMans on piilonurkkien mekanismi, 
jonka saa kokonaan kaapista ulos.

Aventos-nostomekanismit ylösavau-
tuville oville, myös moottoroituna.

Apteekkarin mekanismi on kokonaan 
komerosta ulos tuleva.
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400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

PK/ISL 285 PM 570 PM/L 570 PK/L 710 PK 710 KK 1920 KKK 2200 KM 1750 KM 1750

SYE 352 SY450 SME 562 SM 703 SK 988

KYM 280

KY 450 KYE 352

SYM 280

475 mm

760 mm

900 mm

2080 mm

2360 mm

WINNER-SUUNNITTELU

Laadimme suunnitelmat Compusoft Winner -ohjelmistolla, 
jolloin näet suunnitellun kokonaisuuden jo ennen kalusteiden 
hankintaa.

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

RUNKOMITAT
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sokkelin korkeus 160 mm



Kepo-Palvelut Oy  //  Päätekatu 3  //  20880 Turku  //

GSM +358 50 558 4210  //  myynti@marttakeittiot.fi  //  www.marttakeittiot.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat poiketa todellisista sävyistä.
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