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Kodikas seikkailu -Kodikas seikkailu -
jännittävää, mutta turvallista!jännittävää, mutta turvallista!

Hyvä päiväkotiympäristö kannustaa seikkailuun,
kokeilemiseen ja itsensä ylittämiseen tiedollisesti ja

taidollisesti turvallisessa ympäristössä.
Se on lapselle toinen koti.

Olemme valmistaneet Sastamalassa päiväkotikalusteita yli 
neljän vuosikymmenen ajan ja olemme olleet mukana

kalustamassa tuhansia päiväkoteja ympäri pohjoismaita.

Vuonna 1898 perustettu Niemen Tehtaat on Suomen vanhin 
ja yksi suurimmista huonekaluvalmistajista. Yrityksen pitkä 

historia saman suvun elämäntyön tuloksena antaa nykyisille 
toimijoille vankan pohjan kehittää toimintaa ja tuotteitaan 

entisestään suomalaisten kotien ja tärkeimpien huonekalujen 
valmistajana.

Kuva: Monica Suarez



MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Säilyttimet

Materiaalit:
Muksu-säilyttimien runko on lakattua
massiivikoivua. Vaneristen laatikoiden
etusarjat ja ovet ovat laminaattipintaiset.
Laminaatin vakioväri valkoinen. Tilauksesta
saatavilla myös muut laminaattivärit asiakkaan 
toiveen mukaan. Tausta on koivuvaneria, mutta 
lisävarusteena saatavilla myös magneettinen
tussitaulupinta, korkkilevy tai akustinen
tekstiiliverhoilu.

Ominaisuudet:
Säilyttimien eri runko-, hylly-, ovi-, ja laatikko-
vaihtoehdoista on rakennettavissa asiakkaan 
tarpeen mukaan pyörillä liikuteltavia tai
sokkelilla paikallaan pysyviä eri tiloihin sopivia 
säilytyskalusteita. Laatikot on mahdollista valita 
metallikiskoin tai massiivikoivuisen hyllyn päällä 
olevina irtolaatikkoina. Pyöräsarjassa lukittavat 
pyörät pitävät tarvittaessa säilyttimen
paikoillaan.

Mitat:

Runkokorkeudet: 61, 74, 87 ja 99 cm
Runkoleveydet: 42, 81 ja 120 cm
Rungon syvyys: 43 cm

MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Säilyttimet



MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Esimerkkikokoonpanoja

R2 = 80,8 cm leveä
R3=120 cm leveä

Koodin lukuohje, esim. R1-61-02
R1 = 41,3 cm leveä, 61 = 61 cm korkea, 02 = järjestysluku



MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Kuivausvaunu

Materiaalit:
Runko lakattua massiivikoivua. Hyllyt
kosteudenkestävää PP- tai HDF-levyä. 

Ominaisuudet:

Säädettävät tasot mahdollistavat erilaisten
maalausten tai käsitöiden kuivattamisen ja
säilyttämisen. Saatavilla 13, 25 tai 35 tasolla. 
Lisätasoja saatavilla myös erikseen. Lukittavat 
pyörät.

Mitat:
L54 x S34 x K128 cm

Piirustuslaatikosto
Materiaalit:

Runko lakattua massiivikoivua. Etusarjat
laminaattipintaista vaneria. Laatikot vaneria. 
Kiskot metallia, lukittavat pyörät.

Ominaisuudet:
Laminaatin vakioväri valkoinen. Tilauksesta 
saatavilla myös muut värit asiakkaan toiveen 
mukaan. Saatavilla kaksi korkeutta. Korkeassa 
mallissa 10, matalassa 8 vetolaatikkoa. 

Mitat:
L93 x S70 x K73/90 cm

MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Tarvike- ja

soitintarvikevaunu
Materiaalit:

Runko lakattua massiivikoivua.

Ominaisuudet:

Päällä lokerikko säädettävillä
välijakajilla. Hyllyjen korkeus

säädettävissä. Vaunun perässä
pehmustettu paikka esim. kitaralle tai 
kosketinsoittimelle. Lukittavat pyörät.

Mitat:
L103 x S39 x K80 cm

Laulupenkit
Materiaalit:

Runko lakattua massiivikoivua,
 istuimessa laminaatti.

Ominaisuudet:

Saatavilla selkänojalla tai ilman.
Istuinosan vakioväri valkoinen.

Tilauksesta saatavilla myös muut värit 
asiakkaan toiveen mukaan. Jalkojen 

alla huopanastat. Penkit mahtuvat 
toistensa alle sisäkkäin.

Mitat:
L170 x S37 x K37 cm

L150 x S32 x K28 cm
L130 x S27 x K19 cm



MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Korkea tuoli
ja syöttötuoli
Materiaalit:
Runko lakattua koivua. Istuimessa ja
selkänojassa laminaattipinta. Vakiovärinä
valkoinen. Tilauksesta saatavilla myös muut värit 
asiakkaan toiveen mukaan. 

Ominaisuudet:
Säädettävä jalkatuki. Jalkojen alla huopanastat. 
Tuolissa on tukeva rakenne, mutta se on kevyt 
käsitellä. Tuoli voidaan ripustaa laippajalkaisen 
pöydän alle, jos pöydässä on lisävarusteena
ripustuskisko. Korkea tuoli saatavilla käsinojilla 
tai ilman sekä turvakaarellisena syöttötuolina.
Mitat:
L44 x S44 x K74 cm
Istumakorkeus 49 cm

Matala tuoli
Materiaalit:
Runko ja jalat lakattua massiivikoivua, istuimessa 
ja selkänojassa laminaattipinta. Laminaatin
vakioväri on valkoinen. Tilauksesta saatavilla 
myös muut värit asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

Jalkojen alla huopanastat. Saatavilla kahta eri 
korkeutta.

Mitat:
L34x S34 x K65/69 cm
Istumakorkeus 34/38 cm

Kuva: Monica Suarez



MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Pöydät

Materiaalit:
Runko lakattua massiivikoivua. Kansi laminaattia. 
Laminaatin vakioväri on valkoinen. Tilauksesta 
saatavilla myös muut värit tai akustiikkapinnoite 
asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

Kansi saatavilla eri kokoisina suorakaiteen, neliön, 
vinosuunnikkaan, puolipyöreän tai pyöreän
muotoisena. Kannet on pinnoitettu
helppohoitoisella ja kestävällä korkeapaine-
laminaatilla. Jalat on saatavilla sarjallisina tai 
laippajalkoina. Jalkojen alla huopanastat.

Mitat:
K55/63/73, kannen paksuus 25 mm, laminaatin 
vahvuus 0,7 mm.

MUKSU-SARJAMUKSU-SARJA
Pöydät

Kansimallit:

Jalkojen
kiinnitysvaihtoehdot:

Laippa Sarja



RAHITRAHIT
Neli-rahi
Materiaalit:
Neli-rahisarjaan kuuluu yhdeksän neliskanttista 
rahia. Rahien pohja on tukevaa koivuvaneria ja 
sisus vaahtomuovia. Vakioverhoilukankaana
likaa hylkivä ja hyvin kulutusta kestävä Aqua 
Aura -kangas. Tilauksesta saatavilla myös muut 
kankaat ja värit asiakkaan toiveen mukaan.
Ominaisuudet:
Neliskanttisista raheista voi koota mieleisensä 
kokoelman esimerkiksi katsomoksi tai ripotella 
niitä leikkisästi tilaan. Rahit ovat kevyitä siirrellä 
ja napakoita istua.

Mitat:

L40 x S40 x K22/33/45 cm
L80 x S40 x K22/33/45 cm
L120 x S40 x K22/33/45 cm

Materiaalit:
Kasi-rahin pohja on tukevaa koivuvaneria ja
sisus vaahtomuovia. Vakioverhoilukankaana
likaa hylkivä ja hyvin kulutusta kestävä Aqua 

Aura -kangas. Tilauksesta saatavilla myös muut 
kankaat ja värit asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

Kahdeksankulmaiselle rahille sopii istumaan 
kahdeksan lasta tai kolme aikuista. Rahi on kevyt 

siirrellä ja napakka istua. 
Mitat:

L95 x S92 x K33 cm

RAHITRAHIT
Kasi-rahi



SÄKKITUOLIT, RAHITSÄKKITUOLIT, RAHIT

Materiaalit:
Kangas on kestävä ja vettähylkivä. Martindale 
100 000. Sisällä styrox-rakeita.

Ominaisuudet:
Vartaloon mukautuva, täytteenä on styrox-
rakeita. Täytteen määrää voi halutessaan
muuttaa. Irroitettava ja vaihdettava päällinen, 
erillinen sisäpussi.

Mitat:
Iso L110 x K150 cm, 220 litraa
Pieni L80 x K100 cm, 70 litraa

L-tuoli

Rahi
Materiaalit:

Kangas on kestävä ja vettähylkivä. Martindale 
100 000. Sisällä styrox-rakeita.

Ominaisuudet:
Kuusi värivaihtoehtoa. Erillinen sisäpussi.

Saatavilla kahta eri kokoa. Rahi sopii mainiosti 
L-tuolin kaveriksi.

Mitat:
Iso       70 cm, K50 cm, 180 litraa

Pieni       60 cm x K35 cm, 60 litraa

Istuintyynyvaunu
ja istuintyynyt

Materiaalit:
Maalattu koivu/mdf. Tyynyjen kangas kestävää 

ja vettä hylkivää. Martindale 100 000.

Säkkituolit

Materiaalit:
Kangas on kestävä ja vettähylkivä. Martindale 
100 000. Sisällä styrox-rakeita.

Ominaisuudet:

Mitat:

Mitat:

Ominaisuudet:
Vaunun väri on valkoinen, pohjassa lukittavat 

pyörät. Vaunuun mahtuu 12 istuintyynyä, jotka 
ovat tilattavissa erikseen. Kuusi

vakiovärivaihtoehtoa tai tilauksesta
 muu väri asiakkaan toiveen mukaan.

     Istuintyynyvaunu P50 x L50 x  K71 cm 
Istuintyynyt  K5 cm,      35 cm

Vartaloon mukautuva, täytteenä on styrox-
rakeita.  Täytteen määrää voi halutessaan 
muuttaa. Erillinen sisäpussi. Istuimessa
kantokahva ja tasku.

Iso L90 x K115 cm, 600 litraa, 
istumakorkeus 50 cm 
Pieni L75x K90 cm, 220litraa,
istumakorkeus 36 cm

SÄKKITUOLIT, RAHITSÄKKITUOLIT, RAHIT



AKUSTIIKKAAKUSTIIKKA
Latvus akustiikkamodulit
ByNiemi & Yeseco

Materiaalit:
Runko valkoisella laminaatilla pinnoitettua
koivuvaneria. Latvan akustiikkalevy
kangasverhoiltua ekologista luonnonkuitua ja 
kierrätettyä puu- ja muovikuitua.

Ominaisuudet:
Akustinen puu vaimentaa tehokkaasti kaikua ja 
puheääniä, mutta toimii myös tilanjakajana tai 
sisustuselementtinä. Laaja valikoima eri värejä. 
Akustoivalla materiaalilla ISO 11654 -
äänenvaimennusluokka A.

Mitat:

  2509            2051                2451           2999  2612

  2503            2104                2452           2358  2602

  2504                2103              2459            2351  2603

  2510                2201               2402           2308  2604

  2557               2206               2251           2301  2357

  2552               2555               2151           2309  2307

  2556              2203               2252           2303   2651

Ympyrä: K101 x L80 cm
Kolmio: K125 x L75 cm
Suorakaide: K101 x L56 cm



KATSOMOKALUSTEETKATSOMOKALUSTEET
AudiMIN-katsomo

Materiaalit:
Katsomorunko melamiinipintaista kalustelevyä.
Istuimen vaihdettavissa verhoilulevyissä 20 mm 
vaahtomuovi ja vakioverhoilukankaana likaa 
hylkivä ja hyvin kulutusta kestävä Aqua Aura 
-kangas. Saatavilla tilauksesta myös muita
värejä asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:
AudiMIN-katsomosta löytyy
vakiokokoonpanolla istumapaikat jopa 21
lapselle. Sisältää 15 AudiMIN-istuintyynyä,
jotka sopivat rungon lokeroihin. Katsomon alla 
on pyörät, jolloin opetustilanteiden muuttuessa, 
se on helppo siirtää sivuun.

Mitat:
L118 x S78,2 x K79,7 cm

AudiMIN-
istuintyynyt

KATSOMOKALUSTEETKATSOMOKALUSTEET
AudiMIN-tyynyt

Materiaalit:
Verhoilu hyvin kestävästä Aqua Aura 

-kankaasta, antimikrobisesti käsitelty ja veden-
pitävä, UV-suojattu. Martindale 100 000.

Saatavana kolmessa vakiovärissä
tummanvihreä, vaaleanvihreä ja luumu.
Tilauksesta saatavilla myös muita värejä

asiakkaan toiveen mukaan. 

Ominaisuudet:

Mitat:

Matala: L35 x S35 x K5 cm
Keskikorkea: L35 x S35 x K18 cm

Korkea: L35 x S35 x K26 cm

Istuintyynyt sopivat katsomoportaille tai lattialle. 
Tyynyjä valmistetaan kolmessa eri koossa,

matala, keskikorkea, korkea.



KATSOMOKALUSTEETKATSOMOKALUSTEET
AudiMAX-katsomo

Materiaalit:

Katsomorunko valkoista melamiinipintaista 
kalustelevyä. Lisävarusteena AudiMAX-istuin-
tyynyt, jotka verhoiltu Aqua Aura -kankaalla.
Tilauksesta saatavilla myös muut värit asiakkaan 
toiveen mukaan. 

AudiMAX medium: 
Katsomorungon istuimet ja selkänojat
päällystetty helppohoitoisella antrasiitin
harmaalla kokolattiamatolla.

AudiMAX soft
Katsomorungon istuimien ja selkänojien
vaihdettavissa verhoilulevyissä 20 mm
vaahtomuovi ja vakioverhoilukankaana likaa 
hylkivä ja hyvin kulutusta kestävä Aqua Aura 
-kangas. Tilauksesta saatavilla myös muut värit 
asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

AudiMAX-katsomo soveltuu mainiosti
muunneltaviin oppimisympäristöihin. Pyörillä 
siirrettävän katsomon alimmat istuintasot voi 
työntää ylimmän alle, jolloin kaluste mahtuu
pienempään tilaan.

Mitat:

AudiMAX-tyynyt

Materiaalit

Tyynyn pohja kovalevyä, pehmuste
vaahtomuovia. Irrotettava päällinen

Aqua Aura -kangasta vakioväreissä tai
asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

Tyyny toimii AudiMAX-katsomon lisävarusteena 
tai erillisenä istuintyynynä. Tyynyn pohja toimii 
mainiosti esimerkiksi kirjoitusalustana. Pohjaan 
on upotettu magneetteja, jonka avulla tyynyn voi 

nostaa säilytykseen esimerkiksi valko- ja
liitutauluun tai muuhun metallipintaan.

Mitat:
L40 x S140 x K6 cm

L221 x S151/61 x 131 cm

KATSOMOKALUSTEETKATSOMOKALUSTEET



VUOTEETVUOTEET
Bunkka-kaappivuode

Materiaalit:
Vuoteen patentoitu mekanismi on massiivikoivua 
ja vaneria, kaappi on melamiinipinnoitettua
kalustelevyä, jossa ABS-reunalistat. Rungossa 
säätötassut ja alavuoteessa kumijalat.
Liinavaatekaappi ja yläkaapit melamiini-
pinnoitteista kalustelevyä ABS-reunanauhoin. 
Saatavilla myös viilu- tai laminaattipintaisella 
rungolla ja ovilla eri väreissä asiakkaan toiveen 
mukaan.

Ominaisuudet:

Tilaa säästävä perinteistä matalampi
kaappivuode. Bunkka on kevyt käsitellä ja
asentaa. Kaappivuode painaa alle 60kg.
Seinäasennuksen lisäksi kaappivuoteet on
mahdollista sijoittaa keskilattialle selät
vastakkain. Avattu ovi kiinnittyy magneetilla 
vuoteen laitaan. Ylävuoteen päädyssä
peitelevy. Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.

Mitat:

VUOTEETVUOTEET
Pro-kaappivuode

Materiaalit:

Mitat:
Pro-kaappivuode: L70,6 x S41 x K239 cm

sängyn pituus 140 cm
Liinavaatekaappi: L30 x S41 x K239 cm

Patja: P140 x L53 x K5 cm

Kaappivuoteen sängyt maalattua MDF-levyä. 
Kaappi valkoista melamiinia. Ylävuoteessa

vakiona korkeat, koko sängyn mittaiset koivuiset 
turvalaidat. Vuoteen pohja rei’itettyä

koivuvaneria. Liinavaatekaappi valkoista
melamiinia. Saatavilla myös viilu- tai laminaatti-

pintaisella rungolla ja ovilla eri väreissä
asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

Kaappivuoteen ovessa turvalukituksena paino-
nappilukko. Vuoteen nostoa ja laskua

helpottavat pumput. Kaapin takaosassa on 
kolme lastulevysarjaa, joiden kohdalta kaappi 

kiinnitetään seinään.  Sokkelissa muoviset
korokenastat. Kaappivuode ja liinavaatekaappi 
toimitetaan koottuina. Liinavaatekaapissa kuusi 

siirrettävää ja yksi kiinteä hylly. Kaappi-
vuoteeseen on saatavilla tavallinen
tai hygieniapatja. Saatavilla oikea-

ja vasenkätisenä.

Kaappivuode: L65 x S34 x K163 cm
Liinavaatekaappi: L30 x S34 x K163 cm
Yläkaapit: L30/65, S34 x K57 cm
Patja: P127 x L53 x K5 cm



VUOTEETVUOTEET
Muksu-kaappivuode

Materiaalit:

Sängyt lakattua koivua, kaapin runko ja ovi
melamiinipintaista kalustelevyä. Kaapin
takaseinä kauttaaltaan kalustelevyä, eli
kiinnitys on mahdollista tehdä koko taustan 
alueelta. Sokkelissa muoviset korokenastat ja 
kolo jalkalistalle. Liinavaatekaappi
valmistettu melamiinipinnoitetusta
kalustelevystä, jossa ABS-reunalistat.
Molempia saatavilla sekä laminaatti- että
viilupintaisella rungolla ja ovella eri
väreissä asiakkaan toiveen mukaan.

Ominaisuudet:

Kaappivuoteessa vakiona korkeat, koko sängyn 
mittaiset ja alas taittuvat yläsängyn turvalaidat. 
Lisäturvallisuutta tuo päätylaidaksi
nousevat tikkaat. Lisävarusteena saatavilla 
lisälaidat alasänkyyn. Kaappivuoteen avattu ovi 
kiinnittyy magneetilla vuoteen laitaan. Sänkyjen 
pohjissa tuuletusaukot. Ovessa turvalukituksena 
painonappilukko ja rungossa turvasalpa.
Kuminauhat pitävät petivaatteet paikoillaan, 
kun sänky nostetaan ylös. Toimitetaan koottuna. 
Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä. Liinavaate-
kaapissa yksi kiinteä hylly ja neljä säädettävää 
hyllyä.

Mitat:

Kaappivuode: L70,6 x S41 x K230 cm,
sängyn pituus 140 cm
Liinavaatekaappi: L30/35 x S41, K230 cm
Patjan koko: P140 x L53 x K5 cm



VUOTEETVUOTEET
Muksu-kerrossänky

Materiaalit:

Runko ja kerrossängyn tikkaat lakattua
massiivikoivua. Pohja rei’itettyä vaneria.

Ominaisuudet:

Sänkyä on saatavilla kolmessa eri koossa, jotka 
mahtuvat toistensa alle sisäkkäin. Kerrossänkyyn 
tarvitaan kaksi K72 sänkyä, tikkaat ja turvalaita. 
Sängyt kiinnittyvät toisiinsa tikkailla ja
kiinnitysraudalla. Jalkojen alla huopanastat.
Lisävarusteena tikkaat ja patjat.

Mitat:

Sänky K72: L147 x L72 x K72 cm
Sänky K28: L137 x L72 x K28 cm
Sänky K15: L127 x L72 x K15 cm

VUOTEETVUOTEET
Muksu-sohvakokonaisuus

Materiaalit:
Runko lakattua massiivikoivua. Pohja rei’itettyä 

vaneria.

Mitat:
Sohva: L147 x L72 x K72 cm

Sänky K28: L137 x L72 x K28 cm
Sänky K15: L127 x L72 x K15 cm

Ominaisuudet:

Pehmusteiden vakioväreinä sininen, vihreä ja 
punainen. Tilauksesta saatavilla myös muita 

värejä asiakkaan toiveen mukaan. Sohvan alle 
mahtuvat K28- ja K15-sängyt. Lisävarusteena 

patjat sänkyihin.



ETEISKALUSTEETETEISKALUSTEET
Muksu-eteispenkki

Materiaalit:

Runko ja penkin istuin lakattua massiivikoivua.
Istuin saatavilla myös laminaattipintaisena.
Laminaatin vakioväri valkoinen. Saatavilla
tilauksesta myös eri värejä asiakkaan toiveen 
mukaan. Taustalevy koivuvaneria. Kenkähyllyt
alumiiniputkea.

Ominaisuudet:

Penkin ja kenkätelineen yhdistelmä. 30 cm
syvyyden ansiosta mahtuu ahtaaseenkin
eteiseen. Penkin säätötassut suojaavat runkoa 
kosteudelta ja mahdollistavat tukevan asennuk-
sen epätasaisellekin lattiapinnalle. Hyllyn
korotettu etureuna pitää kengät omilla
paikoillaan. Saatavilla kolmea eri leveyttä.

Mitat:

Kaksiosainen: L61,8 x S30 x K37 cm
Kolmiosainen: L91,8 x S30 x K37 cm
Neliosainen: L121,8 x S30 x K37 cm



Muksu-naulakko,
lattiamalli ja seinäkiinnitys

Materiaalit:

Runko ja istuinosa lakattua massiivikoivua.
Istuinosa saatavilla myös laminaattipintaisena. 

Tausta lakattua vaneria ja lokeron ovet
laminaattia. Laminaatin vakioväri valkoinen.

Saatavilla tilauksesta myös eri värejä asiakkaan 
toiveen mukaan. Kenkähyllyt alumiiniputkea ja 

naulakon jalat metallia. 

Ominaisuudet:

Lokeron ovissa hidastetut saranat ja hygieeniset 
metallinupit. Naulakko saatavilla myös ilman 

ovia. Naulakon metallijalat korkeussäädettävät. 
Saatavilla myös ilman jalkoja, jolloin naulakko 

kiinnitetään seinään. Ovien kätisyys on
valittavissa. Hattuhyllyn pohjassa ankkurikoukut 

ja naulakot lokeroiden takaosassa. Saatavilla 
kolmea eri leveyttä.

Mitat:

Kaksiosainen: L61,8 x S40 x K180
(ilman jalkoja K160) cm

Kolmiosainen: L91,8 x S40 x K180
(ilman jalkoja 160) cm

Neliosainen: L121,8 x S40 x 180
(ilman jalkoja K160) cm

Istumapenkin syvyys 28 cm
istumakorkeus 37 cm

lokeron syvyys 26 cm 

ETEISKALUSTEETETEISKALUSTEETETEISKALUSTEETETEISKALUSTEET
Muksu-naulakko

Materiaalit:
Runko lakattua massiivikoivua. Tausta lakattua 
vaneria ja lokeron ovet laminaattia.
Laminaatin vakioväri valkoinen. Saatavilla
tilauksesta myös eri värejä asiakkaan toiveen 
mukaan. 

Ominaisuudet:

Naulakon ovissa hidastetut saranat ja
hygieeniset metallinupit. Saatavilla myös ilman 
ovia. Ovien kätisyys on muutettavissa.
Hattuhyllyn pohjassa ankkurikoukut ja naulakot 
lokeroiden takaosassa. Saatavilla kolmea eri 
leveyttä. Täydentää samaan sarjaan kuuluvaa
Muksu-eteispenkkiä.

Mitat:
Kaksiosainen:  L61,8 x S26 x K65,3 cm

Kolmiosainen: L91,8 x S26 x K65,3 cm

Neliosainen: L121,8 x S26 x 65,3 cm

Lokeron syvyys 26 cm
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Tiesitkö, että yksikin irronnut ruuvi tai löystynyt Tiesitkö, että yksikin irronnut ruuvi tai löystynyt 
kaasujousi päiväkodin kaappivuoteessa on riski kaasujousi päiväkodin kaappivuoteessa on riski 

niin lapsille kuin henkilökunnallekin?niin lapsille kuin henkilökunnallekin?

Ei hätää, sillä korjausongelmiin saa apua Care ByNiemeltä. 
Meiltä löydät ammattitaitoiset korjaajat ja tarvittavat

työkalut. Huonekalutehtaan kattavasta, laajasta
valikoimasta löytyvät myös oikeat varaosat.

Tilaa meiltä ensin kartoituskäynti, jonka jälkeen me
arvioimme päiväkotikalusteiden kunnon, teemme

toimenpidelistan ja perushuollon, vaihdamme vialliset osat ja 
toimitamme tarvittaessa perille tuotuna ja asennettuna

kokonaan uuden tuotteen. Oikeaoppisesta käytöstä pidät 
huolen noudattamalla kalusteiden käyttöohjeita tarkasti.

Samalla pidennät tuotteen käyttöikää.

Omien kalusteidemme lisäksi korjaamme myös muiden
valmistajien tuotteita. Tarjoamme Care ByNiemen palveluja 

laajasti ympäri Suomen.

Me välitämme, korjaamme, lisäämme kalusteille
käyttövuosia ja hillitsemme hiilijalanjälkeä.
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