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Kotisi kokoinen, elämäsi  
mukainen kotimainen  
Temal-keittiö  

Temal on suomalainen perheyritys, jota leimaa rakkaus toiminnalliseen muotoiluun. Uskomme yksilöllisyyteen ja 
vapauteen luoda omien toiveiden mukainen koti ja elämä. Valmistamamme keittiö-, kylpyhuone- ja kodinhoito-
huonekalusteet edustavat modernia, innovatiivista designia, joka on räätälöity 5 cm välein sopimaan juuri sinun 
elämääsi, sinun kotiisi – riippumatta sen koosta, muodosta tai vaatimuksista.

Elä enemmän vaikka neliöitä on vähemmän
Toiminnallisuus tarkoittaa käytännöllisyyden lisäksi myös lisää tilaa. 
Suunnittelemalla oikein ja hyödyntämällä 5 cm-mittavapautta voit pie-
nessäkin keittiössä saada jopa useamman neliön lisätilaa – kompaktiin, 
toiminnalliseen hintaan!

Temal-keittiöiden ajatus perustuu yksilölli-

syyteen, toiminnallisuuteen ja suomalaiseen 

laatuun sekä harmoniaan, jossa kiintokalus-

teiden yhtenäisyys jatkuu läpi kodin tuoden

kaikkiin tiloihin loogisuutta ja tyylivarmaa 

rauhallisuutta. 

Joustava mitoitus 5 cm välein paitsi leveydes-

sä niin myös syvyydessä tuo puolestaan lisää 

neliöitä pieneen kotiin. Mistään tinkimättä. 8
sivu
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1810
Temal on juuri sellainen kuin sinä haluat
TemalHome-konsepti mahdollistaa yhtenäisen linjan koko kotiin. 
Voit valita samat kiintokalusteet ja värit jokaiseen huoneeseen. 
Toisto on harmonian salaisuus.  Rakenna selkeä, yhtenäinen koko-
naisuus, jossa jokainen osa nivoutuu toiseen antaen tilaa elämälle, 
ajatuksille ja yhdessäololle.

Unelmista elämään 5 cm välein
Yksilöllisyys on 5 cm -mitoituksen antamaa suunnitteluun va-
pautta luoda kotisi kokoinen ja elämäsi mukainen keittiö. Pienestä 
isoon ja isosta pieneen - rakenna ylellinen kokonaisuus, joka 
huokuu laatua.sivu sivu
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Ainoa keittiö, jonka  
voi räätälöidä  
5 cm välein

Runsaasti  
upeita värejä!

Markkinoiden paras 
3D-säätö: laatikoissa sivut-
taissäätö sekä korkeuden ja 

kallistuksen säätö

Neliöt tehokäyttöön  
Temalin 5 cm -konseptilla!

Laminaatti  
vai teräs?  

Sinä päätät.

Isosta pieneen,  
pienestä isoon  

- aina vakiohintaan!

Keittiökalusteesi  
valmistetaan Nakkilan 
kalustetehtaallamme

Vakiona myös  
pienet syvyydet

alk. 40 cm

Ylellistä: täysin synkronoitu  
Dynapro-liuku takaa laatikoiden  

pehmeän, tasaisen ja lähes  
äänettömän liikkeen

4 | Sinun keittiösi – sinun ehdoillasi



Kotimaisen  
Stalan terästasot  

ja -altaat

Saatavana Stalan Ekoline  
ja EkoCombo-jätelajittelu- 

mekanismit 

Kotimainen valmistus:  
lähellä ja vastuunkantava  

– vuosienkin jälkeen

Ei kasausongelmia! 
Toimitus aina rungot 

koottuina

Ei kosteusongelmia:  
aina kosteudenkestävät 

rungot!

Laaja  
vedinmallisto!

Ovissa Grassin  
säädettävä  
vaimennus

Suomalaista  
muotoilua ja  
toimivuutta.

Hiljaista:  
vaimennettu laatikon 

sulkeutuminen Kätevää: kokonaan 
ulostulevat laatikot

Yhteistyössä:

Luotettavaa laatua:  
Grassin kiskot ja saranat 

LGA-testattu

Säilytä paljon: kaikissa  
laatikoissa 40 kg, osassa  

jopa 60 kg kantavuus 
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ENEMMÄN KUIN  

KEITTIÖ
Nopea vilkaisu keittiöihimme ei 
kerro kaikkea. Kun katsot hieman 
tarkemmin, löydät monta räätä-
löityä yksityiskohtaa yhdistettynä 
suomalaiseen muotokieleen. Siksi 
uskallamme luvata, että valitsemal-
la laadukkaan Temal-keittiön saat 
enemmän kuin keittiön: saat kodin 
lämpimän sydämen,  
jossa kaikkien on  
helppo hymyillä ja  
hyvä olla!
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KOTIMAINEN
Suomalainen laatu, sinivalkoinen työ on Temalilla muu-
takin kuin korulause. Tuotteidemme kotimaisuusaste on 
korkeimmillaan 98 %.
 
DESIGN FROM FINLAND
Keittiömme kuten kaikki kodin kiintokalusteet kylpy-
huoneesta kodinhoitohuoneeseen valmistetaan Nak-
kilan ja Järvenpään tehtaillamme. Työllistämme Suo-
messa, valmistamme Suomessa ja asumme Suomessa. 
Tunnemme suomalaisten keittiöiden haasteet ja toiveet 
– arjesta luksukseen.
 
SINUN KEITTIÖSI – SINUN EHDOILLASI
Temal-keittiöiden ajatus perustuu yksilöllisyyteen, toi-
minnallisuuteen ja suomalaiseen laatuun sekä harmo-
niaan, jossa kiintokalusteiden yhtenäisyys jatkuu läpi 
kodin tuoden kaikkiin tiloihin loogisuutta ja tyylivarmaa 
rauhallisuutta. Toiminnallisuus ja 5 cm-mittavapaus 
tarkoittavat myös optimaalisia ratkaisuja ja lisäneliöitä 
pieniin keittiöihin.
 

TEMALIN 5 CM –KONSEPTI
Kylpyhuoneesta tuttu suomalaiseen kotiin sopiva 5 cm 
välein kasvava syvyys- ja leveysmitoitus tarjoaa räätä-
löityä toimivuutta. Joustava mitoitus paitsi leveydessä 
niin myös syvyydessä tuo puolestaan lisää neliötä pie-
neen kotiin. Mistään tinkimättä.
 
MARKKINOIDEN AINOAT PIENET SYVYYDET
Tarjoamme ainoana markkinoilla keittiötä viidessä  
eri syvyysmitassa: 40, 45, 50, 55 ja 60 cm. 
Nyt voit todella optimoida tilankäytön ja toimivuuden 
ahtaissa neliöissä.
 
INNOVAATIO JA INSPIRAATIO
Kehitämme jatkuvasti elämää helpottavia ratkaisuja. 
Haluamme ilolla ja inspiraatiolla tarjota sinulle viimei-
simmät innovaatiot.
 
KOTIMAINEN ON TERÄSTÄ
Stalan ruostumattomasta teräksestä valmistetut tasot ja 
laaja allasmallisto kuuluvat Temalin keittiöön. 

TOIMITETAAN RUNGOT KOOTTUINA
Kaikki kalusteemme toimitetaan rungot koottuina, mikä 
tarkoittaa niin ajan, rahan kuin hermojenkin säästöä 
kalusteiden asennuksessa. 

LÄHELLÄ JA VASTUUNKANTAVA  
VUOSIENKIN JÄLKEEN
Kotimaisena valmistajana olemme luotettavasti lähellä 
ja läsnä. Tarvittaessa voit helposti täydentää keittiötäsi 
tuotteillamme vuosienkin jälkeen.  
 
YKSILÖITÄVYYS
Yksilöllisyys on 5 cm -mitoituksen antamaa suunnite-
lun vapautta luoda kotisi kokoinen ja elämäsi mukai-
nen keittiö. Markkinoiden ainoana valmistajana Temal 
tarjoaa keittiöissä vakiona joustavan mitoituksen 5 cm 
välein myös syvyydessä, 40–60 cm.
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Helsinki
KAMPPI 

32 m2
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Pienelläkin  
keittiöllä on  
oikeus tuntea  
itsensä isoksi 
Älä tingi mistään – anna pienen olla iso ja nauti 
arjen parhaasta luksuksesta: toimivasta keittiöstä, 
joka on suunniteltu sinun kotisi ja elämäsi mukaan.  
Mistään tinkimättä.

Valitse 5 cm välein räätälöity kosteudenkestävä keittiö kovaan käyttöön. Arjen luksusta 
lisäävät säädettävä vaimennus ovissa ja laatikoissa on markkinoiden paras 3D-säätö.
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Helsinki
Töölö
37 m2
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KOTISI KOKOINEN, ELÄMÄSI MUKAINEN
Tämä pieni yksiö Helsingin Töölössä on sisustettu kokonaan TemalHome-konseptin 
mukaisesti. Temalin kiintokalusteet löytyvät niin keittiöstä, eteisestä, alkovista,  
olohuoneesta kuin kylpyhuoneestakin.

Syvyys 40 cm!
Syvyys 40 on yksi vakiomitoistam-
me, jolla ratkaiset haastavatkin tilat 
entistä helpommin. Saareke toimii 

arjen ruokapöytänä sekä oivallisena 
säilytystilana.

Kalusteiden etusarjat ovat yh-
denmukaiset koko asunnossa.

Keittiö

Eteinen

Asunto (1h)
37 m2

Alkovi

WC
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Helsinki
Punavuori

46 m2
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Toimivuutta pieneen keittiöön 
  
Taio lisäneliöitä pieneen keittiöön nipistämällä työtason 
syvyydestä. Ahtaissa tiloissa toimivuus nousee uudelle 
tasolle ja neliöt lisääntyvät, kun tason ja kalusterunko-
jen syvyyden tiputtaa 60 cm:stä 40 cm:iin.

Vinkki: siirrä pesukone keittiöön!
Oikeanpuolinen taso on vain 40 cm syvä ja vasemman-
puolinen taas 60 cm. Ratkaisu tuo 1,30 m2 lisää tilaa! 

Helsinki
Punavuori

32,5 m2

Helsinki
Kamppi
33,5 m2

Yli neliö lisätilaa!
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Onni asuu 
meidän  
keittiössä
Valitse 5 cm välein räätälöity keittiö ja aisti 
sen hiljainen laadukkuus: ovissa on sää-
dettävä vaimennus ja laatikoissa mark-
kinoiden paras 3D-säätö. Onnellinen 
päivä alkaa keittiöstä. Temal – kotisi 
kokoinen, elämäsi mukainen!
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Aistien keittiö tuo iloa

Tiesitkö, että ruoka ja juoma ovat ainoat asiat, jotka voivat aktivoida kaikki viisi aistiasi? Hajuaistilla on vahva
kytkös siihen osaan aivoista, joka liittyy tuntemuksiin. Mutta jopa 70 % kehon kaikista aistisoluista on silmissä. 
Ei siis ole yhdentekevää, millaisen keittiön kotiisi hankit. Temal ratkaisee kaiken muun paitsi tuoksun: sen loih-
dit sinä tekemällä ruokaa rakkaudella.
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Tee arjesta luksusta  
ja luksuksesta arkea

Ylellisyyttä, joka huokuu laatua. Jännittävät yksi-
tyiskohdat sekä korkean tason toimivuus tekevät 
arjesta juhlan. Täydellisyys henkii harmoniaa 
ja asuu katsojan sydämessä.

Skandinaavinen, romanttinen, urbaani… aina sinulle räätälöity.

Arvostatko ylellisiä yksityiskohtia, dramaattisia kontrasteja vai 
pelkistettyä ajattomuutta? Yhdessä ammattitaitoisen Temal-keit-
tiösuunnittelijan kanssa räätälöit juuri omanlaisesi keittiön, joka 
edustaa juuri sitä mitä etsit.   
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Uskomme, että  
onnellinen elämä  
syntyy onnellisessa  
kodissa. 
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Ovimallit

Vetimet

Tasot ja altaat

Tarvikkeet ja hanat



G01 

Kiiltävä valkoinen

G11 

Kiiltävä harmaa

GRR 

Kiiltävä punainen

GM 

Kiiltävä munakoiso

GB 

Kiiltävä musta

Kalvotettujen ovien ja laatikoiden etusarjat ovat MDF-kuitulevyä.  
Rungot ovat valkoista kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.

Kalvotetut laakaovet

01 11

Valkoinen
Ovet ja laatikoiden 
etusarjat ovat kosteu-
denkestävää maalattua 
MDF-kuitulevyä. Rungot 
ovat kosteudenkestävää 
melamiinipäällystettyä 
lastulevyä. Rungon väri 
on valkoinen.

Grafiitinharmaa
Ovet ja laatikoiden 
etusarjat ovat kosteu-
denkestävää maalattua 
MDF-kuitulevyä. Rungot 
ovat kosteudenkestävää
melamiinipäällystettyä
lastulevyä. Rungon väri 
on valkoinen.

Snow
Ovet, laatikoiden etu-
sarjat ja rungot ovat 
kosteudenkestävää 
puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä. 
Rungon väri on valkoinen.

TE

Tummanruskea
Ovet, laatikoiden etu-
sarjat ja rungot ovat 
kosteudenkestävää 
puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä. 
Rungon väri on valkoinen.

SN H

Harmonia
Ovet, laatikoiden etu-
sarjat ja rungot ovat 
kosteudenkestävää 
puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä. 
Rungon väri on valkoinen.

B

Musta
Ovet, laatikoiden etu-
sarjat ja rungot ovat 
kosteudenkestävää 
puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä. 
Rungon väri on valkoinen.

Laakaovet

Ovimallit 
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Maalatut profiiliovet

O
vi

m
al
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t

Perusvalkoinen
NCS – S0502-Y50R

Vanilja
NCS – S1005-Y20R

Mokka
NCS – S2010-Y50R

Vaalea harmaa
NCS – S2000-N

Tumma harmaa
NCS – S4502-B

Kitti
NCS – S1002-Y

Musta
NCS – S9000-N

Antrasiitti
NCS – S7005-B20G

Punainen
NCS – S2070-R

Naava
NCS – S4502-Y

Mänty
NCS – S5020-G10Y

Suklaa
NCS – S7005-Y50R

Profiiliovien sävymallit

Cecilia Daniela Ellen Felicia

Maalattu MDF-ovi.  
Oven nimellisvahvuus 16 mm.

Maalattu MDF-ovi.  
Oven nimellisvahvuus 19 mm.

Maalattu MDF-ovi.  
Oven nimellisvahvuus 19 mm.

Maalattu MDF-ovi.  
Oven nimellisvahvuus 19 mm.
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K

Maalattu MDF-kehäovi,  
kirkas lasi.

ET

Maalattu MDF-kehäovi, 
etsattu lasi.

Frame

Alumiinikehäoveen saatavilla 
kirkas ja etsattu lasi.

Lasiovet (vain yläkaapit)

Kirkas Etsattu

Lasivaihtoehdot

Ovimallit 

Simple

19x55 mm
Pituus 2,4 m

22x40 mm
Pituus 2,4 m

19x55 mm
Pituus 2,4 m

19x55 mm
Pituus 2,4 m

22x85 mm
Pituus 2,4 m

Minimalisti Pyöreä Profiloitu Koriste

Valo- ja koristelistat
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Vetimet

Ball

Convex  Kansas

Milo

Lungo

CubixBella Bozzo

Libra

Ciro

Magna

City

Maxim

Elba

Nexus

Lowe

Orion
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Vetimet

Tessa

Thea Tino Vector

Roni

StellaSaga

Piatta

Tacu

Ponte

Ticu

Renee

Viola

Sabel

Spiral

Post

Stilo
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Valkoinen
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Vaalea pähkinä
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Tumma tammi
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Betoni
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Musta
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Harmaa lehtikuusi
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Alppitammi
Taivereunalaminaattita-
son paksuus on 30 mm. 
Reunamuoto on R=4 mm

Laminaattitasot
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Jazz Neliö /  P-40PT Jazz Tempo /  T-38PT
Upotettava Jazz-allas. Tilava 
yksialtainen ratkaisu niin keit-
tiöön kuin kodinhoitohuonee-
seenkin. Tilasta riippuen peset 
altaassa astiat kuin pienet pyy-
kitkin. Allaskaapin minimileveys 
40/50 cm.

Upotettava pyöreä irtoallas. 
Stalan allas T-38PT on oiva apu 
keittiössä; siinä hoituu näp-
pärästi niin käsintiskaus kuin 
ruoan esivalmistelukin, kun 
avuksi ottaa puisen leikkuulau-
dan. Allaskaapin minimileveys 
50 cm.

Lyria L40-40 ComboM P40-50 ComboL P50-60

Kaunis Lyria on toimiva ja raikas. 
Moderni ja harkittu design 
viimeistelevät suosikkiallasmal-
liston ulkonäön. Markkinoiden 
syvin allas. Allaskaapin minimile-
veys 80 cm.

ComboL allas on syvä, tilava ja 
moderni allas hana-alueella. 
Tässä altaassa on tilaa pestä 
huolettomasti niin isot padat, 
kattilat kuin uunipellitkin. 
Erinomainen hanatuki mahdol-
listaa korkean hanan valinnan 
altaan yhteyteen. Allaskaapin 
minimileveys 60 cm.

ComboM on tilava allas 
pieneen tilaan. Vakiona al-
taassa on hana-alue ja tukeva 
hanatuki, joka antaa vapauden 
valita massiivisenkin hanan 
altaan seuraksi. Varustele allas 
mieleiseksesi lisävarustein. 
Allaskaapin minimileveys 50 cm.

A-Seitsikko Lyria L40-SF-Seitsikko

Lyria L40-17S

Stalan A-Seitsikko on varustettu 
kahdella tilavalla altaalla, 
joissa tiskaaminen sujuu huo-
lettomasti. Allastaso saatavana 
syvyydessä 60 cm.  
Allaskaapin minimileveys 80 cm.

Stalan F-Seitsikolla hoidat käte-
västi sekä ruoan esivalmistelun 
että tiskaamisen. Apuallas, 
valutusastia ja leikkuulauta 
tuovat lisätoiminnallisuutta 
ruoan valmisteluun. Allastaso 
saatavana syvyydessä 60 cm. 
Allaskaapin minimileveys 60 cm.

Kaunis Lyria on toimiva ja 
raikas. Markkinoiden syvin 
allas hintaluokassaan sekä 
laskutason vesiroiskeita 
pelkäämätön muoto takaavat 
parhaat ominaisuudet käytölle. 
Moderni ja harkittu design vii-
meistelevät suosikkiallasmal-
liston ulkonäön. Allaskaapin 
minimileveys 40 cm. 

Kaunis Lyria on toimiva ja raikas. 
Markkinoiden syvin allas hinta-
luokassaan sekä laskutason ve-
siroiskeita pelkäämätön muoto 
takaavat parhaat ominaisuudet 
käytölle. Moderni ja harkittu de-
sign viimeistelevät suosikkiallas-
malliston ulkonäön. Allaskaapin 
minimileveys 60 cm.

-terästasot ja altaat

Lyria L40-17

Kaunis Lyria on toimiva ja 
raikas. Moderni ja harkittu 
design viimeistelevät suosik-
kiallasmalliston ulkonäön. 
Markkinoiden syvin allas  
hintaluokassaan. Allaskaapin 
minimileveys 60 cm.

N-Seitsikko

Stalan keittiötaso N on uusin tulo-
kas Stalan pesupöytämaailmaan. 
Allas on kooltaan 34x40 cm.  
Allastaso saatavana syvyyksissä  
40–60 cm.  
Allaskaapin minimileveys 50 cm.

Syvyydet
40–60 cm

L-Seitsikko

Stalan L-Seitsikko isolla 
altaalla on huoleton käyttää. 
Isossa altaassa hoituu keittiön 
puolella suurien patojen ja 
kattiloiden sekä uunipeltien 
tiskaaminen. Allas on kooltaan 
34x50 cm. Allastaso saatavana 
syvyyksissä 40–60 cm.  
Allaskaapin minimileveys 60 cm.

Syvyydet
40–60 cm
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Combo CS-40 Neo N40-48Combo CS-50 Neo N50-58
ComboM on allas, joka viihtyy 
tilassa kuin tilassa. Keittiössä 
sen äärellä sujuu niin kokkaus 
kuin tiskauskin. Lisävarusteina 
on saatavana altaan päälle 
täydellisesti sopiva valutusastia 
sekä apuallas. 
Allaskaapin minimileveys 50 cm.

Käytännöllinen, tilava ja ajaton 
allas. ComboL - siinä sujuu 
huolettomasti sekä ruoan val-
mistaminen, isojenkin astioiden 
huuhtelu ja pesu. Varustele 
käytännöllisillä lisävarusteilla 
ja tuo enemmän työtilaa keit-
tiöösi.  
Allaskaapin minimileveys 60 cm.

Helppohoitoinen STALA*Neo-al-
lasperhe on nykyaikainen ja 
linjakas. Joka kulmasta vii-
meistelty, harmoninen Neo on 
muotoiltu moderniksi perin- 
teitä kunnioittaen. Vakiovarus-
teena hanareikä, Design-sihti ja 
vaijeripohjaventtiili.  
Allaskaapin minimileveys 50 cm.

Helppohoitoinen STALA*Neo-al-
lasperhe on nykyaikainen ja 
linjakas. Joka kulmasta vii-
meistelty, harmoninen Neo on 
muotoiltu moderniksi perinteitä 
kunnioittaen. Vakiovarusteena 
hanareikä, Design-sihti ja vaije-
ripohjaventtiili.  
Allaskaapin minimileveys 60 cm.

Combo D

Monipuolisessa ComboD keittiötasossa 
yhdistyy reilu, tilava allas isoille kat-
tiloille ja uunipelleille sekä pieni kaa-
toallas. Silent-1 -valutusastia sisältyy 
vakiovarusteena Combo D -keittiö- 
tasoihin.  
Allastaso saatavana syvyydessä 60 cm. 
Allaskaapin minimileveys 80 cm.

Combo L

ComboL altaassa peset paistinpannut, 
kattilat ja uunipellit. Apualtaasta  
loihdit tarvittaessa huuhtelualtaan, 
jolloin pienenkin tiskin pesu sujuu 
huolettomasti. Silent-1 -valutusastia 
sisältyy vakiovarusteena Combo L 
-keittiötasoihin.  
Allastaso saatavana syvyydessä 60 cm. 
Allaskaapin minimileveys 60 cm.

Combo M

ComboM keittiötasossa on ajaton, 
pienellä kulmasäteellä varustettu allas. 
Silent-1 valutusastia sisältyy vakio-
varusteena Combo M -keittiötasoihin 
Allastaso saatavana syvyydessä 60 cm. 
Allaskaapin minimileveys 50 cm.

Combo S

ComboS keittiötason allas on valintasi, 
kun tarvitset keittiöösi erillisen vesipis-
teen vaikkapa lieden viereen. Silent-1 
valutusastia sisältyy vakiovarusteena 
Combo S -keittiötasoihin.  
Allastaso saatavana syvyydessä 60 cm. 
Allaskaapin minimileveys 30 cm.

Combo T

ComboT on monipuolisia askareita  
varten. Varustele altaasi käytännöllisil-
lä lisävarusteilla. Silent-1 -valutusastia 
sisältyy vakiovarusteena Combo -keit-
tiötasoihin.  
Allastaso saatavana syvyydessä 60 cm. 
Allaskaapin minimileveys 80 cm.

CEG51-57W
Helppohoitoinen, hygieeninen 
ja kestävä komposiittiallas. 
Vakiovarusteena hanareikä, 
Design-sihti ja vaijeripohjavent-
tiili. Huomioi oikeassa yläkul-
massa oleva kätevä kaatoallas, 
jonne kaadat nesteet ison 
altaan ollessa käytössä.  
Allaskaapin minimileveys 60 cm.

CEG51-57B
Helppohoitoinen, hygieeninen 
ja kestävä komposiittiallas.  
Vakiovarusteena hanareikä,  
Design-sihti ja vaijeripohjavent-
tiili. Huomioi oikeassa yläkul-
massa oleva kätevä kaatoallas, 
jonne kaadat nesteet ison 
altaan ollessa käytössä.  
Allaskaapin minimileveys 60 cm.
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Slide-out -kulmamekanismi

Erikseen ulostulevat hyllytasot 
tehokkaaseen kulmakaapin 
hyödyntämiseeen. Hyllyjen 
korkeus portaattomasti säädet-
tävissä.

Magic Corner -kulmamekanismi

Oven mukana liikkuvat hyllyt tuo-
vat kulmakaapin sisällön helposti 
saataville. Pehmeästi sulkeutuva.

Magic Comfort -kulmamekanismi

Kokonaan ulosvedettävät hyllytasot 
ja pehmeästi sulkeutuva meka-
nismi.

Kapea vetovaunu

Hyllytasot kätevästi esiin kaa-
pista. Ovikiinnitteinen, peh-
meästi sulkeutuva.  
Oven leveys 15 cm. 

Sisälaatikot

Neljä kokonaan ulostulevaa 
sisälaatikkoa. Pehmeästi sul-
keutuva. Kaapin leveys 60 cm.

Huom! Mekanismit sisältyvät kaappiin ja niitä ei myydä erikseen.

Eko-2PK
Pohjakiinnitteinen ja varmatoi-
minen, hiljaisilla kuulakiskoilla 
varustettu jätelajitteluvaunu.  
2 x10 l jätesangot ja ongelmajä-
teastia. Minimikaappileveys  
30 cm ja syvyys 45 cm.  
Syvyydet 45–60 cm.

Eko-2SK
Pohjakiinnitteinen ja varmatoi-
minen, hiljaisilla kuulakiskoilla 
varustettu jätelajitteluvaunu 
isoilla jäteastioilla. 16 ja 21 l 
jätesangot ja ongelmajäteastia. 
Minimikaappileveys 45 cm ja 
syvyys 50 cm.  
Syvyydet 50–60 cm.

Jätelajittelu

Eko-3SK
Pohjakiinnitteinen ja varmatoi-
minen, hiljaisilla kuulakiskoilla 
varustettu jätelajitteluvaunu 
kolmella jäteastialla. 2 x 10 ja 
16 l jätesangot ja ongelmajäte-
astia. Minimikaappileveys  
45 cm ja syvyys 50 cm.  
Syvyydet 50–60 cm.

Temal
Toimitukseen sisältyy aina yksi 
isompi jätesanko sekä kaapin 
koosta riippuen yksi tai kaksi 
pienempää jätesankoa. Jätesan-
kojen irrotettava suojapelti 
suojaa lialta ja on helppo pitää 
puhtaana. Syvyydet 40–60 cm.

Syvyydet
40–60 cm

EkoC6-3SK

Sivukiinnitteinen jätelajittelu-
mekanismi, jossa 2 x 10 l ja 1 
x 16 l jäteastiat. 60 cm leveään 
kaappiin, jonka syvyys min. 
55 cm.

Kulma- ja komeromekanismit

Puolipyöreä ritilähylly

Kulmakaapin sisältö helposti 
ulottuville. 
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Lautashylly kuivauskaappiin

Lautashylly kuivauskaappiin 
ruostumatonta terästä. Kestävä 
ja tyylikäs vaihtoehto. Kaapin 
leveydet 50-100 cm.

Tasohylly kuivauskaappiin

Tasohylly kuivauskaappiin 
ruostumatonta terästä. Voidaan 
varustaa suoja-altaalla, joka 
kerää astioista tippuvan veden. 
Kestävä ja tyylikäs vaihtoehto. 
Kaapin leveydet 50-100 cm.

Astiankuivauskaappi hyllyt

Huom! Lautas- ja tasohylly sisältyvät astiankuivauskaapin hintaan.

Aterinlaatikot

SäilytyslokeroSäilytyslokeroSäilytyslokeroSäilytyslokero

Säilytyslokero aterimille.  
Harmaata muovia.  
Kaapin leveys 60 cm.

Säilytyslokero aterimille.  
Harmaata muovia.  
Kaapin leveys 50 cm.

Säilytyslokero aterimille.  
Harmaata muovia.  
Kaapin leveys 40 cm.

Säilytyslokero aterimille.  
Harmaata muovia.  
Kaapin leveys 30 cm.
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Stalan allas- ja tasotuotteiden lisätarvikkeet Valaisin

Cook-1 Silent-1 Silent-3

Kuumuutta kestävä, max 
250°C, taipuisa silikonialusta.

Materiaalina ruostumaton 
teräs ja silikonireunat.

Tilava apuallas, joka toimii 
yksinään tai  käytännöllisenä 
parina valutusastia Silent-1:n 
kanssa.

Cut-2

Leikkuulauta lämpökäsiteltyä 
koivua. Laudassa on pehmeät 
liukumista estävät muovitassut.

Ledispotti

Tämä ledivalaisin on saatavilla lisävarusteena yläkaappien alapohjaan 
(ei astiankuivauskaappiin). Asennetaan kalusteeseen valmiiksi tehtaal-
la. IP44-suojausluokka, teho 1,7W ja värilämpötila 4000 K.
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TML885R TML887R

Temal-keittiöhana ulosvedettä-
vällä käsisuihkulla ja pesuko-
neventtiilillä, kromattua mes-
sinkiä. Valmistettu Italiassa.

Temal-keittiöhana ulosvedettä-
vällä käsisuihkulla ja pesuko-
neventtiilillä, kromattua mes-
sinkiä. Valmistettu Italiassa.

TML186E TML884E

Temal-keittiöhana pesukone-
venttiilillä, taipuisa juoksu-
putki, kromattua messinkiä. 
Valmistettu Italiassa.  

Temal-keittiöhana ulosvedettä-
vällä käsisuihkulla ja pesuko-
neventtiilillä, kromattua mes-
sinkiä. Valmistettu Italiassa. 

TML184STML180S 

Temal-keittiöhana pesukone-
venttiillillä, kromattua messin-
kiä. Valmistettu Italiassa.  

Temal-keittiöhana, kromattua 
messinkiä.  
Valmistettu Italiassa. 

Hanat

Temal-hanat ovat Suomessa tyyppihyväksyttyjä.
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Home
Kotisi kokoinen, elämäsi mukainen

Kotimaiset Temal-kalusteet on räätälöity 5 cm 
välein sopimaan juuri sinun elämääsi, sinun 

kotiisi – riippumatta sen koosta, muodosta tai 
vaatimuksista.

Temal Oy | Huoltamotie 3, 29250 Nakkila | www.temal.fi | www.facebook.com/Temal.kalusteet

Pidätämme oikeuden muutoksiin johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä ja muutoksista materiaalin saatavuudessa. Emme vastaa painovirheistä.  Kuvastossa esiintyvät tuotteiden värit saattavat poiketa todellisista väreistä painoteknisistä syistä. 


