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• 3D-piirrokset ja suunnittelu

• Räätälöidyt kohde-esitteet

• Haalaus ja asennus

• Kylpyhuoneen kokoinen  
– ratkaisuja kaikenkokoisiin kylpyhuoneisiin

• Asukkaan elämäntilanteen mukainen  
– ratkaisuja sinkuista senioreille

• Markkinoiden ainoat pienet kalustesyvyydet 5 cm 
välein vapauttavat neliöitä elämiseen

• Avainlippu ja Design from Finland = laatua ja luottamusta

• Kotimainen valmistaja ja omat tehtaat = toimitusvarmuus, 
toimitusvarmuus, toimitusvarmuus

• Elinkaaritakuu. Vahva jälkimarkkinointi ja tuotteiden  
saatavuus vuosienkin jälkeen
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+

ArchiCAD Revit
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Temalin laaja valikoima löytyy BIM-objektikirjastoista, jotka ovat ladattavissa 
kotisivuiltamme ja toimivat ArchiCAD- ja Revit-ohjelmistoissa.

Lisäksi molemmat BIM-objektikirjastot saatavissa Prodlib-palvelun kautta. 

Molemmille ohjelmistoille on ladattavissa seuraavat tuotesarjat: Country, 
Mondo, Round, Temalette, Trend, peilikaappeja, säilytyskaappeja sekä 
taso altaita.

GDL-kirjasto sisältää myös ohjaustiedoston, josta käyttäjät voivat käydä 
helposti varmistamassa onko viimeisin versio käytössä.

Temalin 5 cm -konseptin ansiosta suunnittelumahdollisuudet kasvavat ja 
helpottuvat.

Temalin BIM-objektikirjastot

5 cmconceptinside

5 cm conceptinside
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ALLASKAAPIT

Allaskaappi kahdella laatikolla
Mitat: L57,5 x S40 x K64 cm
Tuotenro: PRL575400

Mitat: L62,5 x S40 x K64 cm
Tuotenro: PRL625400

Allaskaappi kahdella ovella
Mitat: L57,5 x S40 x K64 cm
Tuotenro: PRO575400

Mitat: L62,5 x S40 x K64 cm
Tuotenro: PRO625400

Allaskaappi kahdella laatikolla
Mitat: L47,5 x S40 x K64 cm
Tuotenro: RRL475400K

Allaskaappi yhdellä ovella
Mitat: L47,5 x S40 x K64 cm
Tuotenro: RROR475400K

Valkoinen Tammi Musta

Valkoinen Tammi Musta

Valkoinen Tammi Musta

Valkoinen Tammi Musta

57,5 ja 62,5 cm

3140

46

57,5 ja 62,5 cm

3140

46

- Laatikoiden etusarjat ovat valkoista kosteudenkestä-
vää maalattua MDF-kuitulevyä tai kosteudenkestävää 
puukuvioitua melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Runkojen sivut ovat aina kosteudenkestävää valkoista 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Emaloidun tasoaltaan pintakiilto säilyy vahaamatta. 
Tasoaltaiden leveys- ja syvyystoleranssi +5/-0 mm.

- Ovet ovat valkoista kosteudenkestävää maalattua 
MDF-kuitulevyä tai kosteudenkestävää puukuvioitua 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Runkojen sivut ovat aina kosteudenkestävää valkoista 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Allaskaappien hyllyt ja pohjat ovat aina valkoista 
kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Emaloidun tasoaltaan pintakiilto säilyy vahaamatta. 
Tasoaltaiden leveys- ja syvyystoleranssi +5/-0 mm.

- Laatikoiden etusarjat ovat valkoista kosteudenkestä-
vää maalattua MDF-kuitulevyä tai kosteudenkestävää 
puukuvioitua melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Runkojen sivut ovat aina kosteudenkestävää valkoista 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Emaloidun tasoaltaan pintakiilto säilyy vahaamatta. 
Tasoaltaiden leveys- ja syvyystoleranssi +5/-0 mm.

- Ovi on valkoista kosteudenkestävää maalattua 
MDF-kuitulevyä tai kosteudenkestävää puukuvioitua 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Runkojen sivut ovat aina kosteudenkestävää valkoista 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Allaskaappien hyllyt ja pohjat ovat aina valkoista 
kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Emaloidun tasoaltaan pintakiilto säilyy vahaamatta. 
Tasoaltaiden leveys- ja syvyystoleranssi +5/-0 mm.

35
40

47,5 cm

35
40

47,5 cm

Ovi toimitetaan irrallaan, jolloin 
kätisyyden voi valita itse.
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PEILIKAAPIT

Peilikaappi ledispoteilla
Mitat: L45 x K68 x S25 cm
Tuotenro: TSLKAS4501

Mitat: L55 x K67,4 x S25 cm
Tuotenro: TSLKAS5501

Mitat: L60 x K67,4 x S25 cm
Tuotenro: TSLKAS6001

Peilikaappi EcoLight-valolla
Mitat: L45 x K72 x S21 cm
Tuotenro: TSE4501

Mitat: L55 x K75 x S21 cm
Tuotenro: TSE5501

Mitat: L60 x K75 x S21 cm
Tuotenro: TSE6001

Ledilippa peilillä
Mitat: L45 x K87,5 x S18 cm
Tuotenro: LPL45

Mitat: L55 x K87,5 x S18 cm
Tuotenro: LPL55

Mitat: L60 x K87,5 x S18 cm
Tuotenro: LPL60

Tasopeili
Mitat: L45 x K85 x S4,5 cm
Tuotenro: LPI45

Mitat: L55 x K85 x S4,5 cm
Tuotenro: LPI55

Mitat: L60 x K85 x S4,5 cm
Tuotenro: LPI60

 

- EcoLight-valaisinlippa 2G11 yksi kanta loisteputkella

- Valaisinpeilikaappi, kaksiosainen IP44 pistorasia, 
suurentava meikkipeili, kaksi säädettävää lasihyllyä

- Kalusterunko kosteudenkestävää valkoista 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- EcoLight-valaisinlippa aina valkoinen 

- EcoLight-peilikaapin valon lämpötila on 4000 K

- Vikavirtapistorasia (lisähintaan).

 

- Lippa LED-profi ilivalolla

- LPL45: 5,6 W

- LPL55 ja LPL60: 8,1 W

- 4000 K

- Muuntaja ja muovinen suojakotelo

- Yksiosainen valkoinen pistorasia

- Lippa ja tausta on valkoista kosteu-
denkestävää valkoista tai puukuvioitua 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

- Taustalevy on valkoista 
kosteudenkestävää valkoista 
tai puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä.

LED-varsivalaisin
Mitat: L28 x K4,3 x S9,2 cm
Tuotenro: LUMIN280

- 6 W

- 490 Lm

- 4000 K

- kotelointiluokka IP44

- muuntaja

- kromattu

- kiinnitys ainoastaan päältä

 

- Lippa LED-valolla

- 2 x 1,7 W

- 4000 K

- Kaksiosainen IP44 pistorasia

- Kaksipuoleiset peiliovet

- Suurentava meikkipeili

- Kaksi säädettävää lasihyllyä

- Kalusterunko kosteudenkestävää valkoista 
melamiinipäällystettyä lastulevyä

- Vikavirtapistorasia (lisähintaan).

Tasopeili
Mitat:
Tuotenro:

Mitat:
Tuotenro:

Mitat:
Tuotenro:

- Taustalevy on valkoista 
kosteudenkestävää valkoista 
tai puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä.

Valkoinen

Tammi

Musta

Valkoinen

Tammi

Musta

RIITTÄÄ 60 CM LEVEÄNÄ
6-9 NELIÖN KYLPPÄRIN 

AINOAKSI VALOLÄHTEEKSI! 
EI LISÄPORAUKSIA!
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ROUND-kalusteryhmät

Peilikaappi EcoLight-yleisvalolla 
ja allaskaappi ovilla

Allaskaapin mitat: L52,5 x S35 x K64 cm
Peilikaapin mitat: L45 x K72 x S21 cm
Tuotenro: C525350ECO

Allaskaapin mitat: L57,5 x S35 x K64 cm
Peilikaapin mitat: L55 x K72 x S21 cm
Tuotenro: C575350ECO

Allaskaapin mitat: L62,5 x S35 x K64 cm
Peilikaapin mitat: L60 x K72 x S21 cm
Tuotenro: C625350ECO

Peilikaappi EcoLight-yleisvalolla 
ja allaskaappi ovilla

Allaskaapin mitat: L52,5 x S40 x K64 cm
Peilikaapin mitat: L45 x K72 x S21 cm
Tuotenro: C525400ECO

Allaskaapin mitat: L57,5 x S40 x K64 cm
Peilikaapin mitat: L55 x K72 x S21 cm
Tuotenro: C575400ECO

Allaskaapin mitat: L62,5 x S40 x K64 cm
Peilikaapin mitat: L60 x K72 x S21 cm
Tuotenro: C625400ECO

40

35

52,5, 57,5 ja 62,5 cm

35

52,5, 57,5 ja 62,5 cm

30

ALLASKAAPIN EDUT
- kevytrakenteinen ja kestävä teräsemaliallas

- tilaa säästävä matala vesilukko

- hidastimet ovien saranoissa ja vetolaatikkojen liukukiskoissa

- rungot kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä, 
etusarjat maalattua kosteudenkestävää MDF-kuitulevyä

- tyylikkäät kromatut Cubix-vetimet

- esiporaukset vetimille laatikoiden etusarjoissa 

- allaskaapeissa on valmiit aukot ja tilaa vesilukon poistoputkelle

- toimitetaan kasattuina

- nopea asennus.

PEILIKAAPIN EDUT
- mukana suurentava peili, jonka voit kiinnittää haluamallesi 

kohtaan

- kaksi säädettävää lasihyllyä

- rungot kosteudenkestävää melamiinipintaista lastulevyä

- toimitetaan rungot koottuina

- nopea asennus.

RIITTÄÄ 60 CM LEVEÄNÄ
6-9 NELIÖN KYLPPÄRIN 

AINOAKSI VALOLÄHTEEKSI! 
EI LISÄPORAUKSIA!
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KORKEA SÄILYTYSKAAPPI

YLÄSIVUKAAPPI

Mitat: L30 x S40 x K182 cm
Tuotenro: KKB3040

Mitat: L40 x S40 x K182 cm
Tuotenro: KKB4040

Mitat: L30 x S20 x K85 cm
Tuotenro: CYP300200V/O

Ovi 
Ovi on valkoista kosteudenkestävää 
maalattua MDF-kuitulevyä tai kosteu-
denkestävää puukuvioitua melamiini-
päällystettyä lastulevyä.

Rungot, hyllyt ja pohjat
Säilytyskaappien rungot, hyllyt ja pohjat 
ovat aina valkoista kosteudenkestävää 
melamiinipäällystettyä lastulevyä.

Taustalevyt
Tausta on aina valkoinen.

Ovi 
Ovi on valkoista kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä tai 
kosteudenkestävää puukuvioitua melamiinipäällystettyä lastulevyä.

Rungot, hyllyt ja pohjat
Säilytyskaappien rungot, hyllyt ja pohjat ovat aina valkoista kosteu-
denkestävää melamiinipäällystettyä lastulevyä.

Taustalevyt
Tausta on aina valkoinen.

SUIHKUSEINÄT MUUT TARVIKKEET

Kääntyvät suihkuseinät, 6 mm 
kirkas lasi, korkeus 190 cm, 
hopeanvärinen alumiiniprofi ili, 
5 mm nosto saranassa, 20 mm 
silikonilaahus.

Tuotenro: TN-6508 Tuotenro: TN-6508-1

Tuotenro: HO6-3 Tuotenro: HO6-6

Tuotenro: TN-6515

Valkoinen

Tammi

Musta

Valkoinen

Tammi

Musta
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 LAAJA VALIKOIMA TARJOAA AINUTLAATUISIA RATKAISUJA VAKIOHINTAAN

Pienen tilan ongelmanratkaisija 
MONDO

PIENI KYLPYHUONE 
+ KODINHOITOHUONE 
= TOTTA

YKSI KALUSTE, MONTA TOIMINTOA. 
Pesutilaa niin ihmisille kuin vaatteillekin. Laskutilaa vaikka 
vaipanvaihtoon tai pyykin viikkaamiseen. Säilytystilaakin löytyy 
kahdesta reilunkokoisesta laatikosta.

Mondo-allaskaapin viiste helpottaa kulkua ovesta.

Mondo-allaskaappi ja korkea säilytyskaappi ovat tehty sopi-
maan keskenään täydellisesti. Näin maksimoit tilankäytön ja 
säilytystilan.

Toimii myös pienissä syvyksissä! 
Pesukoneet jo 35, 40 ja 45 cm 

syviin allaskaappeihin!
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 LAAJA VALIKOIMA TARJOAA AINUTLAATUISIA RATKAISUJA VAKIOHINTAAN

• Huomioväri helpottamaan muistisairasta tai huonosti näkevää 
– mahdollisuus tilata kaikkiin altaisiin

• Suurentava meikkipeili vakiona kaikissa Temalin peilikaapeissa

Kosteudenkestävä 5 cm -mitoitus 
vakiohintaan 

Kun hinnoittelimme säilytyskaappimme 
lähdimme siitä, että jokainen mittamme on 
vakiomitta. Pienimmät leveydet ja syvyydet 
alkavat 20 sentistä. Tämän jälkeen leveydet ja 
syvyydet kasvavat 5 cm välein aina 60 senttiin 
asti. 

KAAPPEJA 
RÄÄTÄLÖIDYSTI 
TARPEEN MUKAAN

RÄÄTÄLÖITY SISUSTUS
Myös kaapin sisältö on räätälöitävissä – meil-
tä saat yksilöllisiin kaappeihisi hyllyt, pyykki-
korit ja säilytyskorit räätälöitynä 5 cm-mitoi-
tuksella.

TURVA. Tukikahvat ja tukikaiteet 
vähentävät onnettomuuksia ja 
lisäävät turvallisuutta.

TOIMINNALLISUUS. Help!-sarjaan 
kuuluu 5 cm mittavapaudella rää-
tälöitäviä tukikaiteellisia tasoaltaita. 
Tarvittaessa altaaseen saa sinisen 
huomiovärin helpottamaan muisti-
sairasta hahmottamaan pesupaikan 
tai vihreän värin ohjaamaan huonosti 
näkevää.

JOUSTO. 
Korkeussäädet -
tävä tasoallas toimii 
pesutilana sekä seiso-
ville että pyörätuolissa 
istuvaille asukkaille.

TURVALLISIA RATKAISUJA SENIOREILLE
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150 ASKELTA 
KAMPIN METROASEMALTA:

KAKSI MYYMÄLÄÄMME HELSINGIN 
YDINKESKUSTASSA PALVELEVAT 

AMMATTILAISIA MA-LA
TERVETULOA!

Runeberginkatu 4 | 00100 Helsinki | Puh. 010 420 6000 

info@kylpyhuonekeskus.com | kylpyhuonekeskus.com

Avoinna ma–pe 10–18, la 11–15
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Kylpyhuonekeskus on korjausrakentamisen

KOTIMAINEN KUMPPANI

KOKONAISUUDEN HALLINTA
• 3D-piirrokset ja suunnittelu

• Räätälöidyt kohde-esitteet

• Kokonaistoimitukset per kylpyhuone

 

KÄÄRITÄÄN HIHAT JA RYHDYTÄÄN TOIMEEN -PALVELUT
• Mallikylpyhuone Kylpyhuonekeskuksen tiloissa

• Kylpyhuonekeskus koordinoi asukkaiden muutostyöt

•  Mahdollisuus pitää taloyhtiöiden hallitusten kokouksia Kylpyhuonekeskuksen tiloissa

• Teemallisia räätälöityjä iltoja asukkaille projektin tarpeiden mukaisesti

 

VARMASTI LUOTETTAVA
• Toimitusvarmuus, toimitusvarmuus, toimitusvarmuus.

• Laatu tuo luottamusta. Tunnetut kotimaiset ja ulkomaiset merkit tuovat turvaa ja 

vähentävät asukkaiden huolenaiheita

• Elinkaaritakuu. Vahva jälkimarkkinointi, varsinkin kotimaisilla tuotteilla pitkä elinkaari.

VAHVAT KOTIMAISET MERKIT TÄYDENNETTYNÄ LAATUBRÄNDEILLÄ
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Temal 5 cm = < m 2Neliöille vapaus, 

kodille rakkaus
I 
❤ 

urban 
living

VAPAUTA VANGITUT NELIÖT 
JA ELÄ ENEMMÄN!
Kylpyhuonekeskuksen naapurissa sijaitsee marraskuussa 2016 avattu urbaani 
keittiö- ja compact living -myymälä Temal & Partners Urban Living Store.

Uusi myymälä tarjoaa ratkaisuja keittiöön ja pieniin tiloihin 
sekä sisustukseen. Myymälästä löytyy Temalin keittiöiden lisäksi 
muun muassa Helsingin suurin Oras-hanojen livenäyttely, 
Pohjois-Euroopan suurimman kivitasovalmistajan 
Diapolin ainoa showroom Suomessa, Temalin 
5 cm-konseptia hyödyntäen rakennettu ja 
täysin sisustettu 15 neliön yksiö sekä 
Art4U:n, Decosin ja AVA Roomin
showroom.
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Vapauta 1 m2, säästä jopa 10 000 €  Elä enemmä
n, 

vaikka nel
iöitä 

on vähemm
än

I 
❤ 

urban 
living

DECOS
-Arjen ylellisyyttä-

Temal & Partners Urban Living Store

Runeberginkatu 4 | 00100 Helsinki 

Avoinna ma–pe  10–18, la 11–15
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Elä enemmän, vaikka neliöitä on vähemmän! Tämä on 5 cm -konseptimme kantava 

ajatus, joka toteutuu täydellisesti Trend-sarjassa. Täytä kylpyhuoneesi hyvällä muotoilulla, 

nerokkailla ideoilla ja toimivilla ratkaisuilla. Nauti vapaudesta, jonka vain hyvin mietitty 

toiminnallisuus tarjoaa – niin pieniin kuin suuriinkin tiloihin.

Tutustu ajoissa Temalin 5 cm -konseptiin
– niin saat kaikki mahtumaan

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

TEM AL


