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KEITTIÖN

MEKANISMIT

AVENTOS

NOSTOMEKANISMIT
Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS -nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden ja paremman
ergonomian näyttävään muotoiluun. Mekanismin avulla ovet siirtyvät
kevyesti paikoiltaan kaappirungon eteen tai ylle joka kerta yhtä varmasti ja sujuvasti.

AVENTOS HF, Kaksiosaisille
oville
Ihanteellinen valinta korkeille rungoille,
koska vedin jää aina alas helposti tavoiteltavalle korkeudelle. Kaksiosaisen oven
ansiosta tilantarve kaapin yläpuolella on
varsin pieni rungon korkeuteen nähden.
AVENTOS HF -mekanismia voidaan käyttää
myös kahden erikorkuisen oven kanssa.

AVENTOS HK top, Ylös avautuville
oville
Käytännöllinen mekanismi päällekkäin
sijoitetuille tai upotetuille seinäkaapeille.
Toimiva ratkaisu etenkin matalille seinäkaapeille.

AVENTOS HL, Suoraan ylös
nouseville oville

AVENTOS HS, Kaapin yli taittuville
oville

Käytännöllinen mekanismi päällekkäin
sijoitetuille tai upotetuille seinäkaapeille.
Sopii mainiosti erityisesti mataliin kaappeihin.

Sopii suurille seinäkaapeille, joissa on yksi
iso ovi. Kätevän taittumismekanismin ansiosta tilantarve kaapin yläpuolella ei ole
suuri.

AVENTOS HK-S, Pienille ylös
avautuville oville

SERVO-DRIVE, moottoroitu
mekanismi

Hyvä vaihtoehto pienille ylös avautuville
oville esimerkiksi apteekkimekanismin tai
jääkaapin yläpuolelle. Avautumiskulmansa
ansiosta mekanismi vaatii hyvin vähän tilaa
kaapin yläpuolella.

Moottoroidut AVENTOS-mekanismit avautuvat ovea kevyesti painamalla. Mekanismi
on helppo sulkea painamalla rungossa
olevaa kytkintä. Mekanismi toimii myös
ilman sähköä.

KÄYTÄNNÖLLINEN
KEITTIÖ TAKAA
SUJUVAN ARJEN

Panostamalla keittiösi säilytystilojen

suunnitteluun säästät aikaa joka päivä.
TILANKÄYTTÖ missä säilytät keittiösi kuivatarvikkeita? Onko tila tehokkaassa käytössä?
AJANSÄÄSTÖ purkaessasi ostoksiasi, kuinka monta kaapin ovea tai vetolaatikkoa sinun
täytyy avata?
EKOLOGISUUS oletko joskus ostanut jotakin ruokatarvikkeita ja huomannut kotona, että
sitä olikin jo hyllyn perukoilla? Vanhenevatko ruokatarvikkeet, koska et muistanut niiden
olemassaoloa?
SAKSALAISEN KESSEBÖHMERIN mekanismien suunnittelu on alkanut näistä
arkipäivän haasteista. Heidän tavoitteenaan on ollut tarjota ratkaisuja, jotka helpottavat
arkea ja ilahduttavat käyttäjäänsä vuodesta toiseen.
Kesseböhmer on ratkaissut keittiön säilytyspulmia jo vuodesta 1954. Kesseböhmerin
mekanismeissa yhdistyvät korkea laatu, liikkeen keveys ja viimeisimmät keittiöalan
innovaatiot.
Kokeile aitoa Kesseböhmerin mekanismia ja totea itse niiden ylivoimaisuus.

LEGRABOX

SÄILYTYSRATKAISUT
SPACE TOWER

BLUMIN TILAIHME KORKEISIIN
KOMEROIHIN
BLUMin kokonaan ulostulevilla vetolaatikoilla toteutettu sisälaatikosto sopii
loistavasti leveisiin komeroihin. Nyt
uutuutena on BLUMin LEGRABOX FREE
-sisälaatikko, joka mahdollistaa lasisen
etuseinämän ja/tai laidat, jolloin näet
laatikon sisällön paremmin.

KAPEAN
KAAPIN
RATKAISU
HYÖDYNTÄÄ KOKO RUNGON
TILAN
BLUMin LEGRABOX vetolaatikko sopii
myös hyvin kapeisiin kaappeihin. Saat
käytännöllistä säilytystilaa jopa 20 cm
leveään alakaappiin.

JÄTTEENLAJITTELU-

RATKAISUT

KIERRÄTÄ TYYLIKKÄÄSTI JA HELPOSTI
Jätteiden lajittelulla on nykyään iso rooli keittiössä. BLUMin vetolaatikoita käyttämällä
on mahdollista räätälöidä toiveittesi mukainen jätteiden lajittelupiste. BLUMin tuotteet
kestävät painoa ja rasitusta. Siksi ne ovat erinoimainen valinta jäteratkaisuihin, joissa
vetolaatikon tulee kestää vuosia erityisen kovassa käytössä.

JÄRKI-JÄRJESTELMÄ
Kierrätä kaikki kodin jätteet vaivattomasti Järki-jätejärjestelmän avulla.

JÄRKI-JÄRJESTELMÄ
MAX
32 litraisella MAX -sangolla voit kierrättää
myös isoja määriä jätettä.

Erikokoisilla jätesangoilla
muodostat toimivan lajittelunpisteen kotiisi.

KÄTEVÄT

HYLLYRATKAISUT
IMOVE
MIKSI KUROTELLA?
Kesseböhmerin iMove on yläkaappiin
suunniteltu hyllymekanismi, jonka saa
vedettyä yhdellä kädellä alas. Korkealla olevat tavarat ovat käden ulottuvilla
ilman jakkaraa. iMove -mekanismilla
saat yläkaappien tilan päivittäiseen
käyttöön. Mekanismi on saatavana 60
cm leveään kaappiin tummanharmaana.

KUIVAUSKAAPPIIN
TUKEVA HYLLYRATKAISU
Astiankuivauskaappiin on saatavilla kiinteä
alakehikko tippuvesisuojalla sekä tukeva
ylähylly. Alakehikon reunoille ei jää aukkoja, mistä voisi tippua tavaroita alas. Kehikko
tukee koko kaappia ja se kestää hyvin
kosteutta. Lisäksi hyllyt näyttävät tyylikkäiltä
ja kokonaisuudesta tulee hyvin viimeistelty.

Säilytysratkaisuja suomalaisiin keittiöihin
Mallistossamme on laaja kirjo toimivaksi todettuja
säilytysratkaisuja suomalaisten keittiöiden haastaviin
kohtiin, kuten kulmiin ja kapeisiin kaappeihin. 2.
Jokainen nurkka kannattaa hyödyntää, jotta keittiöstäsi
löytyy paikka kaikelle tarpeelliselle.

3.

5.

TANDEM

MEKANISMIT
Kaikki tarvikkeet

nähtävillä vain yhdellä
ovenavauksella

Ei enää vanhenevia jauhoja komeron perukoilla! Ovea avatessa takahylly liukuu automaattisesti eteenpäin ja näet koko kaapin sisällyksen yhdellä silmäyksellä. Kesseböhmerin luotettava mekaniikka takaa mukavan käyttökokemuksen. Optimaalinen 50 ja
60 cm leveissä korkeissa komeroissa. Vakiona avauksen ja sulkeutumisen vaimennus
SoftStopp. Saatavana tummanharmaa Arena Style -hyllyillä ja hopeanharmaa Comfort
-hyllyillä.

Kuvassa tummanharmaat Arena Style -hyllyt

APTEEKKARI

MEKANISMI
KAPEAN KOMERON TILAIHME

30 ja 40 cm leveisiin komeroihin suunniteltu
ratkaisu. Mekanismi avataan yhdellä kädellä
kevyesti vetäen. Kaikki ruokatarvikkeet mahtuvat
kätevästi yhteen kaappiin, joten löydät etsimäsi
nopeasti ja vaivatta. Ruoka-aineet eivät enää
unohdu kaapin uumeniin! Vakiona avauksen
ja sulkemisen vaimennin SoftStopp. Saatavana
tummanharmaa Arena Style -hyllyillä (kuvassa
oikealla), krominen Arena Classic ja hopeanharmaa Comfort -hyllyillä.

JUNIOR APTEEKKARI
KÄTEVÄ KODIN PIKKUMEKANISMI
Nyt apteekkarin hyödyt voidaan saavuttaa
myös 30 ja 40 cm leveässä alakaapissa.
Junioriin käy samat hyllyt kuin tavalliseen apteekkariin. Apteekkareihin on saatavilla myös
säilytysastiasarja YouBoxx, johon on helppo
säilöä keittiön pikkutavaroita.

Kuvassa (oikealla) on setti, johon sisältyy
veitsiteline ja kätevät klipsit leikkulaudan
säilytystä varten.

TEHOKKAAT

KULMAMEKANISMIT
Hyvin suunnitellut kulmamekanismit tarjoavat vaihtoehdon hyllylle. Näin hyödynnät kaappitilan kaikkein tehokkaimmin ja löydät helposti paikan jokaiselle tavaralle.

LEMANS MEKANISMI

SUOMEN SUOSITUIN
KULMARATKAISU
LeMans sopii erityisen hyvin kattiloiden paistipannujen ja kulhojen
säilytykseen. Kesseböhmerin LeMans kulmamekanismillä saat piilonurkkaisen kulman tilan kokonaan käyttöön.

MONDO

Saksalaisen Ninkaplastin Mondo -mekanismi jää kauniisti ovien taakse piiloon ja tuo
runsaasti säilytystilaa.

SPACE CORNER

SPACE CORNER -kulmaratkaisulla nurkan kaukaisinkin kohta saadaan käytettyä tehokkaasti hyödyksi. Kulmalaatikosto on toteutettu BLUM TANDEMBOX -vetolaatikolla.

QANTO

MEKANISMI

Sopii sekä saarekkeeseen että kulmaan
Tekee keittiössä työskelystäsi ergonomisempaa. Nappia painamalla saat hyllyn haluamallesi korkeudelle. Mekanismissa on itsestään syttyvä valo ja pistorasia.
Loistava tilansäästäjä.

