LAATUKALUSTEET KITTILÄSTÄ

LAPPILAISTA LAATUTYÖTÄ
Hangasvaara oy valmistaa kittilässä keittiö-, kylpyhuoneja muita kodin kalusteita. Kalustamme myös julkisia tiloja,
kuten päiväkodit, palvelutalot, sairaalat, koulut ja hotellit.
Yrityksemme yli 30 vuoden kokemus takaa luotettavan
ja laadukkaan tuloksen. Suosimme kotimaista ja
lappilaisuus on meille sydämen asia.

Meiltä saat
• Laadukkaat kalusteet mittatilaustyönä
• Asiantuntevaa ja yksilöllistä
suunnittelupalvelua
• Ammattitaitoiset asentajat

Pikkukuvat (vasemmalta): Komeroon integroitava uuni ja mikro / Kaappiin asennettava sisälaatikko / Kulmakaappiin asennettava Lemans –mekanismi / Tasoon asennettava pistorasia
Pääkuva: Ovi: Hava18, valkoinen, kiiltävä, vedinlistalla. Taso: musta kivitaso, 30mm, ”Nero Assoluto”.

“Yksilöllisillä ratkaisuilla
saat täydellisen keittiön
juuri Sinulle.”

“Valaistus tuo esiin
pinnat ja tekstuurit.”

ROHKEITA VALINTOJA
Tumma on aistikasta. Sen avulla voi luoda tunnelmaa. Voimakkailla ja
kirkkailla väreillä voi leikitellä eri vuodenaikojen mukaan.
Viimeistele keittiön tyyli hyvin suunnitellulla valaistuksella. Se lisää tilan
viihtyisyyttä ja korostaa erilaisia pintoja. Kiinnostavaa materiaalin
tuntua tuo monisävyinen kivitaso.

Pääkuva: Ovi: Hava18, musta puunsyy. Taso: Kivitaso, 30mm, Labrador Blue light. Vedin: Helatukku Orion.
Pikkukuvat (vasemmalta): Vitriinikaapit / Lasihyllyt / Kivitaso

LUONNOLLISEN
MODERNIA...
aidolla puulla saadaan aikaan lämmin ja luonnon-

mukainen keittiö. Puuovia on saatavana sekä massiivipuusta
että viilupintaisena. Integroitavilla kodinkoneilla luot
yhtenäisen ilmeen keittiöön. Ergonomisesti oikein sijoitetut
uuni ja mikro luovat helppoutta ruuanlaittoon.

“Toimiva keittiö
inspiroi kodin
kokkeja.”

...VAI MAALAISROMANTIIKKAA?
Yksinkertainen värimaailma ja puun yhdistelmä luo lämpimän
tunnelman kodin sydämeen. Valoisa ja kotoisa tila
houkuttelee yhteisiin ruoanlaittotuokioihin. Erilaisilla avohyllyratkaisuilla voit tuoda kotiisi avaraa ja kodikasta ilmettä.

Pääkuva (vasen sivu): Ovi: valkaistu Saarni viiluovi. Taso: suorareunainen laminaattitaso, musta Keramos. Vedin: Titan.
Pääkuva (oikea sivu): Ovi: Kensapuu Duuri, valkoinen. Taso: Massiivitammi, 30mm. Nuppivedin.

“Raikas valkoinen
ja lämmin pähkinä
ovat tyylikäs pari.”

PEHMEYTTÄ
PÄHKINÄSTÄ
Tummaa ja vaaleaa yhdistelemällä saadaan
luotua selkeä kokonaisuus. Lisäilmettä tuovat
erilaiset koristelistat. Yksilöllisyyttä lisäävät
pähkinän väriset avohyllyt sekä runko. Kulmakorokkeelle voit tehdä kauniita asetelmia ja
luoda siitä keittiösi katseenvangitsijan.

Pääkuva: Ovi: Kensapuu Lyyra, valkoinen 201. Taso: taivereunalaminaatti, pähkinä. Vedin: Kantti.

LIUKUOVILLA
LISÄTILAA
Liukuovet tehdään mittatilauksesta ja juuri
Sinun toiveidesi mukaan. Ovet rakentuvat kehästä,
peiliosasta ja laakeroiduista pyöristä. Materiaalivaihtoehtoina on runsas valikoima erilaisia
peilejä, laseja ja levyvaihtoehtoja. Liukuovet
valmistetaan omassa tuotannossamme, joten
se takaa sinulle nopean toimituksen tarvittaessa.

Pääkuva: Liukuovet: valkoinen alumiinikehä, valkea lasi, kirkas peili.
Pikkukuva: Liukuovet: valkoinen alumiinikehä, valkea lasi, harmaa peili.

“Punainen
tuo kotitöihin
riemua.”

SYKSYN
RAIKKAUTTA
Punaisen ja valkoisen raikas yhdistelmä sekä
luonnonvalon energia antaa voimia arkisiin
askareisiin. Oikeaan korkeuteen asennetut kodinkoneet ja alla olevat pyykkikorilaatikot helpottavat
vaatehuoltoa. Kun kalusteisiin lisätään tason alle
sijoitettava silityslautamekanismi sekä allas,
kokonaisuus on täydellinen.
Pääkuva: Ovi: Kensapuu aaria punainen kiiltävä. Taso: suorareunainen laminaatti, 40mm, valkoinen, kiiltävä. Vedin: Orion.

ALOITA AAMUSI
VIIHTYISÄSTI

“Hyvää
huomenta!”

Meiltä saat erilaisia vaihtoehtoja sekä pieniin,
että isoihin tiloihin. Kylpyhuonekalusteet tulee
olla kestäviä, joten valmistamme runko-osat
kosteusKÄSITELLYSTÄ levystä.

Pääkuva: Ovi: Kensapuu aaria, valkoinen 201. Vedin: kaarivedin. Allas: Sandra 1200. Valolippa: Nooa 1200, valkoinen.
Pikkukuvat (vasemmalta): Ovi: Hava18, valkoinen, kiiltävä. Taso, hyllyt ja valolippa: massiivitammi, 30mm. Vedin: Round musta. Allas: malja-allas. /
Ovi: Kensapuu aaria, kalvo, harmaa, kiiltävä. Taso: taivereunalaminaatti, valkoinen, 30mm. Vedin: nuppivedin, kromi.

MATERIAALIT

TASOT

Kuvissa näkyvät materiaalit löytyvät suoraan varastostamme.
Puu- ja viiluovimallisto: hahle.fi

OVET

Musta Keramos Valkoinen kiiltävä

Dark Atelier

Dark Tassiili

Valkoinen

Valkotammi

Hiipakka harmaa

MAALATUT OVET

Kultatammi

Pähkinä

Lisää tasomalleja: hahle.fi, Kivitasot: lapinkivituote.com.
Aaria 201

Lisää ovivaihtoehtoja:
kensapuu.fi ja hahle.fi.

Lyyra 201

VÄLITILAT

LEVYovet 18 mm

Aluco laine
Valkea puunsyy

Antrasiitti

Musta puunsyy

Rigoletto vaalea

Valkoinen kiiltävä Harmaa kiiltävä

VETIMET

Rigoletto tumma

Valkoinen kiiltävä
vedinlistalla

Antrasiitti
lasiaukko

Pähkinä

Wenge

Valkoinen kiiltävä

LEVYovet 16 mm

Valkoinen

Vaaleanharmaa

Tumma harmaa

Tammi

Kaikki levyovet saatavana lasiaukolla ja vedinlistalla.

Lisää vaihtoehtoja: helatukku.fi

Lisää värejä tilauksesta.

ALTAAT
Varastostamme löytyy paljon vaihtoehtoja sekä keittiöön että kylpyhuoneisiin.
Valikoimaan kuuluu teräsaltaat, kivikomposiittialtaat sekä pesupöydät.
Kylpyhuoneallasvalikoimasta löytyy
posliini ja valumarmorialtaat.

KYLPYHUONEALTAAT

Miniclever

Sandra

Uppomarmmori

Marilyn

Clever

KODINKONEET
Muistathan kysyä tarjouksen myös
kodinkoneista. Kauttamme saat usean
eri toimittajan valmistamia kodinkoneita.
Lisäksi meiltä saat hanat, lasi- ja puuhyllyt, valaistuksen, koukut, naulakot
ja runsaasti muita kalustuksessa ja
sisustuksessa tarvittavia tuotteita.

KEITTIÖALTAAT

MEKANISMIT
Käytämme useiden toimittajien
mekanismeja kuten Hiipakka, Hahle,
Helatukku. Mekanismivaihtoehtoja
voit katsoa heidän nettisivuiltaan.

Stala Combo

Stala Lyria

Stala Combo
musta

PS-332

ejh.fi (Hiipakka)
hahle.fi
helatukku.fi

PS-130

APUNASI ON MYÖS...
LASITUSPALVELUMME

Tarvitsetpa sitten liukuovia, peilejä, ikkunoita, suihkuseiniä tai laseja käänny rohkeasti meidän puoleemme.
Myymälän yhteydessä on lasitusosasto, josta tarvittava palvelu löytyy.

ASENNUSPALVELUMME
Tarvittaessa meiltä saat myös avaimet käteen –toimituksen.
Palveluksessamme on asentajia, jotka hoitavat tarvittaessa
pienasennuksen tai vaikka koko remontin luotettavasti
ja ammattitaidolla.

RUNKOJEN VAKIOKORKEUDET

Kaappien runkojen leveydet: 200–1200mm (100mm välein).
Kaappien runkosyvyydet: seinäkaappi 320mm / alakaappi 565mm / komero 405, 505, 565mm / WC alakaapit 285, 355, 405, 505, 565 mm / WC yläkaapit 140, 320, 405, 505, 565 mm.

SISUSTUSPALVELUMME

Millaisen kodin Sinä haluaisit? Me voimme auttaa
sinua tässäkin asiassa.

SUUNNITTELUOHJELMA
Käytössämme on Planit-suunnitteluohjelma, jolla voimme esittää
kalustesuunnitelmasi pohjakuvana, sivukuvana ja kolmiulotteisena fotokuvana. Näin autamme sinua hahmottamaan
tulevan kalusteratkaisun toimivuuden.Mikäli varaat ajan suunnittelua varten, voimme yhdessä piirtää sinulle sopivan kokonaisuuden
ja fiilistellä heti uutta keittiötäsi!

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhteystiedot

MYYNTI

TUOTANTO / projektit

Käyntiosoite Kuusitie 6, 99100 Kittilä
avoinna ma–pe klo 8–17
Postiosoite Kuusikuja 2, 99100 Kittilä
P
0400 805 575
 uhelin

Johanna Linnala
040 835 2830
Marjut Välimaa
040 725 8501
Kyllikki Hangasvaara 040 552 8507

Perttu Hangasvaara 0500 128 842
perttu@hangasvaara.fi

Sähköposti

etunimi@hangasvaara.fi
myynti@hangasvaara.fi

