HOIVA K ALU S TE E T
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Vuonna 1898 perustettu Niemen Tehtaat on monipuolinen ja perinteikäs kotimainen huonekaluvalmistaja. Perustamisen aikaan tuotantokoneena oli polkusorvi ja sillä valmistettujen pientuotteiden myynti
tapahtui pääasiassa toreilla ja markkinoilla kierrellen. 120 vuodessa
perheyritys on kasvanut ja kehittynyt: nykyään johdossa on jo neljäs
yrittäjäpolvi ja myyntituotteet ovat vaihtuneet puunapeista päiväkotikalusteisiin ja kassinkahvoista kodikkaisiin hoivakalusteisiin.
Hoivakodeille suunnattu kalustekonseptimme KOTIO auttaa itsenäiseen elämään. Kun kunto ja voimat alkavat heiketä sairauden, vamman tai vanhenemisen myötä, voimme auttaa itsenäisen toimintakyvyn ylläpitämistä oikeanlaisten kalusteiden ja apuvälineiden avulla
– olipa koti sitten oma asunto tai hoivakoti.
KOTIO -konseptiin kuuluvat mallistovat ovat moderni Isla, klassinen
Aino ja hoidon tueksi suunnitellut Hoiva-kalusteet. Kalusteiden suunnittelussa on huomioitu esteettömyysvaatimukset muotoilua unohtamatta. Kalusteet ovat tyylikkäitä kodin kalusteita, jotka täyttävät
julkitilavaatimukset.
KOTIO luotiin, jotta elämä olisi helpompaa, mukavampaa ja
turvallisempaa.
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isla
Moderni Isla
Moderni Isla on suunniteltu ja testattu yhteistyössä hoiva-alan ammattilaisten ja esteettömyysasiantuntijoiden kanssa. Kalusteiden
toiminnallisuus ja muotoilu ovat suunnittelija Mikko Naskalin ja muotoilija Isko Lappalaisen käsialaa.
Isla sarjasta löydät täydellisen valikoiman yhteensopivia, tyylikkäitä ja toimivia kalusteita. Sohvat ja nojatuolit sopivat saumattomasti yhteen sohvapöytien ja erilaisten säilytyskalusteiden kanssa.
Ruokapöydät ja tuolit, sekä Hoiva kalusteet täydentävät kalustoa.
Koko sarjan muotokieli on ajaton, sekä monenlaiseen tilaan ja käyttötarkoitukseen sopiva.
Isla sarjan perusvärit ovat suomalaiseen sisustukseen hyvin sopivia
valkoisen, harmaan ja vaalean puun sävyjä. Väriä sisustukseen on
helppo tuoda esimerkiksi sohvakalusteiden verhoilukankaissa. Isla
kalusteisiin on saatavilla myös runsaasti erilaisia arkea helpottavia
lisävarusteita, kuten pestäviä vaihtopäällisiä ja pyöriä säilytyskalusteisiin sekä tuoleihin.
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NOJATUOLIT

NOJATUOLIT
MATERIAALIT

Runko koivuvaneria. Jalusta lakattua koivua. Pehmuste paloturvallista vaahtomuovia (45 ja 23 kg/m3). Verhoiluun valittavissa useita eri
vaihtoehtoja.
OMINAISUUDET

Jämäkkä pehmuste, joka antaa hyvän tuen istuessa ja auttaa nousemisessa. Kulutusta kestävät paikat käsinojissa. Kaikki pintamateriaalit helposti pyyhkimällä puhdistettavia. Istuimiin ja tyynyihin on
mahdollisuus valita kosteussuoja ja tuplapäällinen. Lisävarusteena
saatavilla tyynyvyöt.
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NOJATUOLI, MATALA SELKÄNOJA
L69 x S61 x K75 cm, istumakorkeus 51 cm

NOJATUOLI, KORKEA SELKÄNOJA
L69 x S61 x K105 cm, istumakorkeus 51 cm

NOJATUOLI, ERIKOISKORKEA SELKÄNOJA
L69 x S61 x K125 cm, istuinkorkeus 51 cm

Tuoliin valittavissa kaksi istuimen asentoa: istuin
täysin vaakasuorassa, joka helpottaa nousemista tai 3 cm kallistuksella, joka parantaa
istumismukavuutta.

KEINUTUOLI, KORKEA SELKÄNOJA
L69 x S61 x K105 cm, istumakorkeus 51cm
Keinumisliike on maltillinen ja turvallinen.
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SOHVAT

SOHVAT
MATERIAALIT:

Runko koivuvaneria. Jalusta lakattua koivua. Pehmuste
paloturvallista vaahtomuovia (45 ja 23 kg/m3). Verhoiluun
valittavissa useita eri vaihtoehtoja.
OMINAISUUDET:

Jämäkkä pehmuste, joka antaa hyvän tuen istuessa ja auttaa nousemisessa. Kulutusta kestävät paikat käsinojissa.
Kaikki pintamateriaalit helposti pyyhkimällä puhdistettavia.
Istuimiin ja tyynyihin on mahdollisuus valita kosteussuoja
ja tuplapäällinen. Lisävarusteena saatavilla tyynyvyöt.
Sohviin valittavissa kaksi istuimen asentoa:
istuin täysin vaakasuorassa, joka helpottaa nousemista tai
3 cm kallistuksella, joka parantaa istumismukavuutta.
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KOLMEN ISTUTTAVA SOHVA
MATALA SELKÄNOJA
L170 x S61 x K75 cm, istumakorkeus 51 cm

KOLMEN ISTUTTAVA SOHVA
KORKEA SELKÄNOJA
L170 x S61 x K105 cm, istumakorkeus 51 cm

KOLMEN ISTUTTAVA SOHVA
ERIKOISKORKEA SELKÄNOJA
L170 x S61 x K125 cm, istuinkorkeus 51 cm
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SÄILYTYSKALUSTEET s. 15

Joskus vaihtoehtojen määrä
voi yllättää.
Niemen Tehtailta saat myös asiantuntevaa suunnitteluapua.
Teemme tilasuunnitelman ja autamme materiaalivalinnoissa.
Kalusteiden lisäksi toimitamme koko sisustuskokonaisuuden
käyttökuntoon asennettuna.
Tarjoamme myös kalusteiden vuokrauspalvelua, joka mahdollistaa isoista kertahankinnoista luopumisen ja jakaa
kustannukset pitemmälle aikavälille. Vuokrauspalveluun sisällytetty huoltopalvelu varmistaa, että kalusteet pysyvät
käyttökuntoisina koko sopimusajan. Vuokrasopimuksen päätyttyä kalusteet voi lunastaa edullisesti omaan käyttöön tai
antaa meidän hoitaa niiden vastuullinen kierrättäminen.
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SOHVAPÖYDÄT

OVAALI KANSI

SOHVAPÖYDÄT
MATERIAALIT

Kansi maalattua tai viilutettua mdf-kalustelevyä.
Jalat lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Tukeva rakenne, pyöristetyt kulmat.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Kannessa lämmin saarni tai maalattu valkoinen.

SOHVAPÖYTÄ, PYÖREÄ
Ø 60cm x K60 cm

SOHVAPÖYTÄ, SUORAKAIDE
L110 x S65 x K60 cm
Saatavilla myös ovaalin muotoisella kannella.
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RUOKAILUKALUSTEET

RUOKAPÖYTÄ
L210 tai 160 cm x S90 x K78 cm
Tukeva Isla ruokapöytä sopii yhteen Isla tuolien kanssa. Vakiomittojen lisäksi pöytää on mahdollista
tehdä tilauksesta myös erikoismitoilla. Pöydän alla olevan vapaan polvitilan korkeus on 69 cm.
Pöydän kansimateriaali valkoinen korkeapainelaminaatti, tai lakattu koivu.
Runko maalattu valkoinen tai lakattu koivu.
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YLEISTUOLI
Pinottavan Isla-tuolin istuinosan korkeus on 48
cm. Istuimen etureuna on pyöristetty ja jalkaosassa on paljon vapaata tilaa, mikä helpottaa nousemista. Tuolin etujalat on mahdollista varustaa
pyörillä, jotka parantavat tuolin liikuteltavuutta.
Jalkoihin saa myös huopanastat. Selkänojaan
voidaan lisätä avustajankahvat tai aukko liikuttelua
helpottamaan. Istuimeen ja selkänojaan saatavissa irroitettava verhoilu ja istuimeen kosteussuoja.
RUNKO

Maalattu tai lakattu koivu.
ISTUIN

Vakiona hygieninen ja pyyhkimällä puhdistettava
keinonahkaverhoilu tai puupinta, muut verhoilumateriaalit tilauksesta.

TUOLI, KÄSINOJATON
L 46 cm x S 49 cm x K 84 cm

TUOLI, KÄSINOJALLINEN
L 61 cm x S 49 cm x K 84 cm
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LISÄVARUSTEENA ALAS TAITTUVAT
TYÖNTÖKAHVAT

LISÄVARUSTEET TUOLEIHIN
• Alas taittuvat nosto/työntölahvat selkänojaan
• Irrotettava verhoilu istuimeen tai selkänojaan
• Kosteussuoja istuimeen
• Selkänojan aukko nostoa helpottamaan
• Pyörät etujalkoihin
• Tuolin jalkojen korotus
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SÄILYTYSKALUSTEET

14

LAATIKOSTO
L99 x S42 x K102 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Ovet ja
etusarjat maalattua tai viilutettua kalustelevyä.
Jalat lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Ovissa ja laatikoissa ponnahduskytkin.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen. Etusarja/ovet valkoinen,
harmaa tai saarni

LIPASTOKAAPPI PYÖRILLÄ
L99 x S42 x K88 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Ovet maalattua tai viilutettua kalustelevyä. Lukittavat kumipintaiset pyörät.
OMINAISUUDET

Ovissa ponnahduskytkin.
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PENKKI
L99 x S42 x K52 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Etusarjat
maalattua tai viilutettua kalustelevyä. Jalusta
lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Penkin alla kaksi ponnahduskytkimellä toimivaa säilytyslaatikkoa. Penkkiin kuuluu 8 cm
paksu istuinpehmuste, jonka sisusta on paloturvallista, jämäkkää vaahtomuovia. Pehmuste
irrotettava ja pestävä. Saatavilla myös kosteussuojattuna. Useita kangasvaihtoehtoja.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen. Etusarjat valkoinen, harmaa
tai saarni

SENKKI
L147 x S42 x K102 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Ovet ja
etusarjat maalattua tai viilutettua kalustelevyä. Jalusta lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Ovissa ja laatikoissa ponnahduskytkin.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen. Etusarja/ovet valkoinen,
harmaa tai saarni
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VITRIINI
L147 x S42 x K179 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Ovet ja
etusarjat maalattua tai viilutettua kalustelevyä.
Jalusta lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Ovissa ja laatikoissa ponnahduskytkin.
Karkaistu turvalasi.
Saatavilla myös kapeampana kaksiovisena
versiona, jolloin leveys on 99 cm.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen. Etusarja/ovet valkoinen,
harmaa tai saarni

TV-TASO 150
L147 x S42 x K63 cm
MATERIAALIT

Runko viilutettua tai maalattua mdf -kalustelevyä. Ovet ja etusarjat maalattua tai viilutettua kalustelevyä. Jalusta lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Ovissa ja laatikoissa ponnahduskytkin.
Karkaistu turvalasi.
Saatavilla myös 195 cm leveydellä.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen tai saarni. Etusarja/ovet valkoinen, harmaa tai saarni
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YÖPÖYTÄ
L50 x S42 x K82 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Etusarjat
maalattua tai viilutettua kalustelevyä. Jalusta
lakattua koivua.
OMINAISUUDET

Laatikoissa ponnahduskytkin.
Saatavilla myös kolmella laatikolla ja lukittavilla
pyörillä varustettuna.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen. Etusarja/ovet valkoinen,
harmaa tai saarni

Kaikki Isla kaapit ja laatikostot ovat räätälöitävissä vaihtamalla eri runkovaihtoehtoihin ovia tai laatikoita käyttötarpeen mukaan. Kiinteät
jalustat voidaan vaihtaa lukittaviin pyöriin, jolloin kalusteita on helppo
liikutella tilassa. Eri värisiä ovia ja etusarjoja yhdistelemällä saadaan
aikaan persoonallisia kalusteita, jotka kuitenkin sopivat keskenään yhteen, jolloin kokonaisuus pysyy rauhallisena ja tyylikkäänä. Laatikoihin
ja oviin on mahdollista laittaa myös lukot.
Kysy lisää eri vaihtoehdoista projektimyynnistämme:
info@niementehtaat.fi
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HOIVAKALUSTEET

HOIVASÄNKY, TURVALAIDAT JA SÄÄTÖPOHJA
P206 x L100 cm, istumakorkeus 52 cm
Patjakoko 200 x 90 cm
MATERIAALIT

OMINAISUUDET

Runko maalattu valkoinen mdf tai lakattu koivu.
Säle- ja säätöpohja puuta. Sänkyyn saatavilla paloturvallinen vaahtomuovipatja tai hygieniapatja tarpeen
mukaan.

Kodinomainen hoivasänky on suunniteltu yhteensopivaksi Isla -kalustesarjan kanssa. Sänkyyn voi valita
kiinteän sälepohjan tai moottoroidun säätöpohjan.
Säätöpohjan mekanismi toimii myös ylösnousun
tukena. Sänkyyn saa turvalaidat, jotka koostuvat
neljästä itsenäisesti säädettävästä osasta.
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LÄÄKEVAUNU
L50 x S42 x K88 cm
MATERIAALIT

Runko maalattua mdf -kalustelevyä. Ovet ja etusarjat
maalattua tai viilutettua kalustelevyä.
OMINAISUUDET

Ovissa ja laatikoissa ponnahduskytkin. Yläosassa on kaksi
matalaa laatikkoa, johon mahtuvat mm. dosetit. Sivussa
olevaan tankovetimeen voi ripustaa vaikkapa desinfiointipullotelineen tai roska-astian.
Saatavilla myös hoitotasoksi taittuvalla klaffiovella.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Runko valkoinen. Etusarja/ovet harmaa tai saarni.

ATK-TASO
L50 x S50 x K67-132 cm
OMINAISUUDET

Tasojen kulmat on pyöristetty, joten ne eivät kolhi seiniä
tai oven karmeja tasoa liikuteltaessa. Kevyesti liikkuvat
pyörät helpottavat tason kuljettamista pienen kynnyksenkin yli. Etupyörät ovat lukittavat. Sähkösäätöinen taso
toimii ladattavalla akulla, lataus kestään n. puoli tuntia.
Ladattuna tason voi nostaa ja laskea n. 100 kertaa.
VÄRIVAIHTOEHDOT

Ylätaso: Valkoinen
Alataso ja runko: Harmaa
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Klassinen Aino
Aino sohvien ja nojatuolien muotoilu on klassisen ajaton ja
monenlaiseen ympäristöön sopiva. Aino -sohvakalusteet voit
valita helppohoitoisilla puukäsinojilla tai mukavilla verhoilluilla
käsinojilla. Tyylikäs Aino sopii hyvin yhteen myös Isla -sarjan
pyötien ja säilytyskalusteiden kanssa.
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TUOLIT

Tuolit
MATERIAALIT

Runko koivuvaneria, jalusta koivua, pehmuste paloturvallista vaahtomuovia 45 ja 23 kg/m3. Nojatuolin
käsinojat puiset tai verhoillut, keinutuoli ainoastaa puukäsinojallisena. Verhoiluun ja käsinojien väritykseen
valittavissa useita eri vaihtoehtoja.

NOJATUOLI
Puukäsinojilla L65 x S76 x K106 cm
Verhoilluilla käsinojilla L73 x S76 x K106 cm
istuinkorkeus 51 cm

KEINUTUOLI

OMINAISUUDET

Aino tuoleissa on mukava istua. Jämäkkä pehmuste antaa hyvän tuen istuessa ja auttaa myös nousemisessa.
Kovaa kulutusta kestävät paikat suojaavat verhoiltuja
käsinojia kulumiselta. Saatavilla irrotettavilla päällisillä
tai kiinteällä verhoilulla. Lisäksi istuimeen on mahdollisuus valita kosteussuoja ja ylimääräinen irtopäällinen.

Puukäsinojilla L65 x S99 x K106 cm

Korkea Aino rahi (L52 x S41 x K50)
sopii hyvin yhteen nojatuolin kanssa.
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SOHVAT

RAHI SAATAVANA MYÖS MATALANA
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SOHVAT
MATERIAALIT:

Runko koivuvaneria, jalusta koivua, pehmuste paloturvallista vaahtomuovia 45 ja 23 kg/m3. Käsinojat
puiset tai verhoillut. Verhoiluun ja käsinojien väritykseen valittavissa useita eri vaihtoehtoja

KAHDEN ISTUTTAVA

OMINAISUUDET:

KOLMEN ISTUTTAVA

Aino sohvalla on mukava istua. Jämäkkä pehmuste
antaa hyvän tuen istuessa ja auttaa myös nousemisessa. Kovaa kulutusta kestävät paikat suojaavat verhoiltuja käsinojia kulumiselta. Saatavilla irrotettavilla
päällisillä tai kiinteällä verhoilulla. Lisäksi istuimeen
on mahdollisuus valita kosteussuoja ja ylimääräinen
irtopäällinen.

Puukäsinojilla L171 x 76 x 106,
Verhoilluilla käsinojilla: L179 x S76 x K106 cm
istuinkorkeus 51 cm

Puukäsinojilla L118 x S76 x K106 cm,
Verhoilluilla käsinojilla: L126 x S76 x K106 cm
istuinkorkeus 51 cm
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ULKOKALUSTEET

Esteettömät ulkokalusteet
Esteettömän asumisen kesäkalusteet on valittu mahdolliset liikuntarajoitteet huomioon ottaen. Polyrottinkiset terassikalusteet ovat tukevia ja säänvaihtelut kestäviä. Tuolien ja sohvien
pehmusteissa on vettä- ja likaahylkivä pesunkestävä sekä silitettävä verhoilu.
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SALSERA NOJATUOLI
L66 x S67 x K87 cm
istuinkorkeus 41 cm + tyyny 5 cm.
MATERIAALIT

Alumiinirunko. Punos antiikinharmaa säänkestävä
polyrottinki, tyyny jämäkkää vaahtomuovia.
OMINAISUUDET

Tukeva ja tyylikäs polyrottinkinen nojatuoli.
Istuinkorkeutensa puolesta se on sopiva myös liikuntarajoitteiselle. Jämäkän istuintyynyn suojus on likaa
ja vettä hylkivää kangasta, joka voidaan puhdistaa
pyyhkimällä. Päällinen on irrotettava ja kestää vesipesun sekä silityksen.

SALSERA PÖYTÄ
Pyöreä, kannen halkaisija 100 tai 160 cm,
korkeus 75 cm
Suorakaide, L150 x S90 tai L200 x S103 cm,
korkeus 75 cm
MATERIAALIT

Alumiinirunko. Punos antiikinharmaa säänkestävä polyrottinki, kansi komposiittia tai lasia.
OMINAISUUDET

Tukeva ja vakaa polyrottinkinen pöytä joka sopii yhteen
Salsera nojatuolien kanssa. Pyöreä antiikkiharmaalla
komposiittikannella, suorakaide karkaistulla lasikannella.
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