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ARKI ON TÄRKEÄÄ

Ruoanlaitto ja arkiset askareet keittiössä ovat tärkeä osa elämäämme.
Haluamme varmistaa, että jokainen voi käyttää keittiötään vapaasti, itsenäisesti
ja turvallisesti. Valikoimassamme olevia, helposti muunnettavia ja esteettömiä
keittiöjärjestelmiä on käytetty eri puolilla maailmaa jo yli 35 vuoden ajan.
Keittiömme mahdollistavat useimpien tehtävien hoitamisen itsenäisesti.
Monitoimikeittiöihimme mahtuu useampikin kokki tai käyttäjä.
Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua arjen yhteisiin askareisiin.
Aktiivisuuden lisääntyessä myös elämänlaatu paranee.
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SISÄLTÖ
04 MONEKSI MUUNTUVA KEITTIÖ
Autamme sopivan keittiön valinnassa.

06 TYÖTASON NOSTIMET

Säädä työtason korkeutta askareen mukaan.

08 KEITTIÖKAAPISTOT, JOTKA LASKEUTUVAT LUOKSESI
Varmistamme, ettei mikään ole ulottumattomissa.

11 LIESIVAHTI

Turvaa kotiasi liesivahdin avulla.

Nauti
keittiöaskareista
istuen
”Nauti keittiöaskareista – istuen tai
tai
seisten
pituudestasi
riippumatta.
seisten ja pituudestasi riippumatta.”
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APU-TUOTE AUTTAA VALITSEMAAN JUURI SOPIVAN KEITTIÖN
Autamme ja opastamme sinua mielellämme. Voimme yhdessä suunnitella sinulle
keittiön, jossa tilankäyttö on järkevää. Ota meihin yhteyttä jo talosi suunnitteluvaiheessa.
Tarjoamme käyttöösi kokemuksen 35 vuoden ajalta. Kartoitamme yhteistuumin
tarpeesi, toimitamme tarpeen mukaan koko keittiösi ja varmistamme, että olet tyytyväinen
lopputulokseen.
Helposti muunnettavat keittiömme sisältävät monia yksilöllisiä ratkaisuja tuettuun
asumiseen, erikoisoppilaitoksiin, hoitokoteihin, opetus- ja laitoskeittiöihin,
yksityisasuntoihin jne. Korkeussäädettävät järjestelmät voi asentaa piiloon. Ne ovat
käytettävissä sähköisesti tai manuaalisesti. Helposti asennettavat järjestelmät ovat
kestäviä ja turvallisia, ja niissä käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja.
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Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.

Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.

Ropox-rullapyörät jarrulla.

ROPOX

4Single runko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideaalinen ratkaisu kaikille perheenjäsenille – aikuisille, lapsille ja pyörätuolin käyttäjille.
Pöytätasoa voi käyttää monenlaisiin askareisiin, vaikkapa tietokoneella työskentelyyn tai ruoanlaittoon.
Saatavilla on kaksi korkeutta. Molempien säätöväli on 300 mm (550–850 mm, 650–950 mm).
Korkeuden säätö onnistuu helposti säätöpainikkeella tai käyttämällä veiviä tai kauko-ohjainta.
Runko valmistetaan työ- tai ruokailutason mittojen mukaan. Enimmäiskoko on 3 000–2 000 mm.
Tarvittaessa runkoon voi integroida myös keittolevyjä ja altaita.
Lisävarusteina toimitettavien, jarrulla varustettujen rullapyörien ansiosta pöytää voi siirtää helposti.
Pöydässä voi käyttää myös vakiovarusteena toimitettavia pöydänjalkoja tai piiloon asennettavia lattiakiinnikkeitä.
Sähköistetyn version ladattava akku takaa, että pöydän säätö onnistuu vaivattomasti.
Täyteen ladattujen akkujen akkuvaraus riittää jopa 3 kuukaudeksi.
Runko on suunniteltu kestämään jopa 150 kg:n kuorma (raskaammassa versiossa 250 kg).
Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.
Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja. Ropox-rullapyörät jarrulla
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Työtason nostimet
TYÖTASO UUSIIN KORKEUKSIIN
On tärkeää, että työtasoa voi säätää sopivalle korkeudelle eri askareita
varten. Taikinan vaivaaminen, hellalla valmistuvien ruokien sekoittaminen,
vihannesten pilkkominen tai tiskaaminen onnistuvat vaivattomasti eri
korkeuksilla.
Säädettävästä työtasosta on valtavasti hyötyä – sen avulla askareet
onnistuvat helposti ja itsenäisesti niin istuen kuin seisten. Kunnollinen
työtaso takaa myös kunnolliset mahdollisuudet hoitaa erilaisia tehtäviä.
Ratkaisumme on suunniteltu niin, että istuma-asennossa oleville käyttäjille
jää enemmän jalkatilaa. Myös liikkuminen onnistuu esteettä.
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FlexiCorner-työtaso

SÄÄDETTÄVÄT TYÖTASOT
Sähköisesti säädettävät työtasot
• Sähköisesti säädettävä työtaso on erinomainen valinta säännölliseen
ja itsenäiseen käyttöön.
• Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin,
tuettuun asumiseen, hoitokoteihin jne.
• Työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
• Säädettävät työtasot voidaan asentaa myös kulmaan.
• Enimmäiskoko on 3 000 x 3 000 mm.
• Työtason alle voi asentaa laatikon ja siihen voidaan integroida altaita
ja keittolevyjä.
• Korkeudensäätö onnistuu sähköisesti, lisävarusteena kauko-ohjain.
• Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän,
pelkät nostimen jalat voi peittää erityissuojuksilla.
• Jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman turvallista, sähköjärjestelmiin
kannattaa aina asentaa turvapysäyttimet, jotka estävät puristumisen.
• Jos liikuteltavat työtasot ovat vierekkäin tai niiden yläpuolella on kaapistoja,
turvajärjestelmät kytketään yhteen.

Kammella säädettävät työtasot
• Flexi kampisäätö on edullisempi valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
• Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin, tuettuun
asumiseen, hoitokoteihin jne.
• Kaikki keittiön työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
• Työtasoon voi integroida altaita ja keittolevyjä.
• Korkeudensäätö onnistuu manuaalisesti kampea käyttämällä.
• Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän,
jalat voi peittää erityissuojuksilla.
• Kampisäätöinen nostinkoneisto voidaan päivittää sähköisesti toimivaksi.

Manuaalisesti säädettävä työtaso
• Sopii keittiöihin, joissa korkeutta ei tarvitse säätää kovinkaan usein.
• Manuaalisesti säädettävät työtasot voidaan asentaa 600–3 000 mm
työtasoihin.
• Säätämiseen tarvitaan valmistajan tunkki tai vähintään kaksi henkilöä.

Työtason seinäkannattimet
• Nostamiseen ja säätämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
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Yläkaapin nostimet
KEITTIÖKAAPISTOT, JOTKA
LASKEUTUVAT LUOKSESI
Haluamme varmistaa, että jokainen käyttäjä näkee kaikkien kaappien
sisällön ja ylettyy jokaiseen tavaraan.
Sopiva ratkaisu valitaan käyttäjän liikkumiskyvyn ja asennon perusteella.
Toisinaan tavarat ovat käyttäjän ulottuvilla, vaikka kaappi laskeutuisi vain
suoraan alaspäin. Diagonal-mallissa koko kaappi liukuu työtason reunaan
vaikkapa kattilan, leivänpaahtimen tai hanan päältä. Korkeuden säätäminen
onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Turvalevy integroidulla valaisimella.

Kaappien alla olevat turvapysäytyslevyt takaavat, ettei mitään jää
puristuksiin kaapin ja työtason väliin. Paras vaihtoehto riippuu tarpeista
ja tilanteesta. Autamme sinua löytämään juuri sopivan ratkaisun omiin
tarpeisiisi!
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Painikkeet kaappien säätöön.

HYLLYNOSTIN (kaapin runko pysyy paikallaan)
VertiInside, hyllynostin suoraan alas
•
•
•
•
•
•
•

Hyllyt liikkuvat suoraan alas.
Asennetaan kaapin sisälle (vakioleveydet 400–1 000 mm).
Sopii erinomaisesti olemassa oleviin kaappeihin.
Ei näkyvissä ulkopuolelta.
Säädettävissä alaspäin 495 mm.
Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n kuorma.
Pohjassa olevaan turvapysäytyslevyyn (vakiona) voi integroida valaisimia.

Indi, hyllynostin alas ja eteen
• Hyllyt liikkuvat 45 cm alas ja 30 cm eteenpäin kohti käyttäjää.
• Kaapin runko jää ennalleen. Uusi hyllykkö asennetaan vanhojen hyllyjen tilalle.
• Leveydet 50–100 cm kaappeihin, syvyys 25,5 tai 31,5 cm, korkeus
vähintään 70 cm.
• Suunniteltu kestämään enintään 40 kg:n kuorma.
• Ovien aukaisu automaattinen.
• Käyttö nappisäätimillä tai kaukosäätimellä.

KAAPPINOSTIN (koko yläkaappi liikkuu alas)
VertiElectric, kaappinostin suoraan alas
• Mahdollistaa koko kaapiston korkeuden säätämisen.
• Rungosta on saatavilla kaksi mallia, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm
tai 1 300–1 800 mm.
• Korkeutta voi säätää alaspäin 300 mm.
• Korkeudensäätöjärjestelmä ei ole näkyvissä, kun kaapit on asennettu.
• Rungon syvyys vain 50 mm.
• Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n tai 120 kg:n kuorma.
• Kaapin pohjaan voi asentaa turvapysäytyslevyn (lisävaruste),
joka estää puristumisen.

Diagonal, kaappinostin alas ja eteen
• Liikkuu 430 mm alas ja 180 mm eteenpäin.
• Rungon syvyys vain 115 mm. Piilossa, kun kaappi on asennettu.
• Rungosta on saatavilla eri malleja, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm
tai 1 300–1 800 mm.
• Suunniteltu kestämään enintään 120 kg:n / 220 kg:n kuorma.
• Turvapysäytyslevyyn (lisävaruste) voi asentaa valaisimia
(sähköinen korkeuden säätö alas ja eteen).

Kannattimet kaapeille,
manuaalinen säätö

• Kannattimien avulla kaappien korkeutta voi säätää porrastetusti 42 mm välein.
• Kannattimet sopivat tilanteisiin, joissa korkeutta täytyy säätää vain harvoin.
• Suunniteltu kestämään enintään 90 kg:n kuorma.
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OPTIMAALINEN KORKEUS
ULOTTUMISTA VARTEN
TYÖTASOJEN OPTIMAALINEN KORKEUS
Pyörätuolin käyttäjät: 700-800mm
Vanhukset:
850mm
Aikuiset:
900-950mm

Ropox VertiInside

Ropox VertiElectric

Ropox Diagonal

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

Kaikkien kaapistojen alle kannattaa
asentaa turvapysäytyslevy, joka estää
puristumisen. Turvallisuutta voi
parantaa myös kytkemällä yläkaapit ja
korkeussäädettävät työtasot toisiinsa
älykkäällä Smartbox liitännällä.

Ropox Smartbox liittää useamman
nostimen turvakytkimet toisiinsa.
Smartbox liitäntärasiat auttavat
estämään puristumisen vierekkäin
asennettujen korkeussäädettävien
työtasojen väliin. On tärkeää, että
työtaso ei ulotu sivu- ja etulevyjen
ulkopuolelle.

10

Suojareunukset varmistavat, että
työtasot paitsi pysähtyvät, myös
kääntyvät toiseen suuntaan välittömästi,
kun reunukset aktivoituvat.

TURVALLISUUTTA KEITTIÖÖN
SPISEC-LIESIVAHTI
Spisec/Prefi on helppokäyttöinen liesivahti, joka antaa
varmuutta ja lisää turvallisuutta keittolevyjen ja uunin
käyttämiseen.
Liesivahti katkaisee virran havaitessaan häiriöitä
pintalämpötilassa tai käyttöajan ylittyessä.
Spisec/Prefi liesivahti kuitenkin mahdollistaa normaalin
ruoanlaiton kaikille perheenjäsenille.
Liesivahti valvoo lämpötilaa ja katkaisee virran, jos
lämpötila nousee liian korkeaksi tai jos ennalta
määrätty käyttöaika ylittyy. Käyttöaika on
säädettävissä 5 min – 2 tuntia.
Hälytys tapahtuu äänimerkillä ja valomerkillä,
jotka voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa.
Spisec/Prefi nollataan helposti, kytkemällä kaikki levyt
ja uuni pois päältä. Nollauksen jälkeen liesi toimii
taas normaalisti.
Spisec/Prefi Liesivahti on ohjelmoitavissa toimimaan
magneettiavaimella on/off -tyylisesti. Silloin ilman
magneettiavainta liesi ei toimi ollenkaan.
Tämä toiminto mahdollistaa lieden turvallisen
käytön perheissä, joissa on muistihäiriöinen
perheenjäsen, samoin kuin lapsiperheissä.
Myös lemmikkien aiheuttamat vaaratilanteet
voidaan näin välttää.
Spisec/Prefi on helppokäyttöinen liesivahti
- muistihäiriöisille
- aistivammaisille
- lapsiperheille
Spisec/Prefi Liesivahdin saa asentaa
sähköasennusluvat omaava asentaja
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APU-TUOTE
AUTTAA SINUA
ELÄMÄÄN KOTONA
ESTEETTÖMÄSTI.

KEITTIÖT
HELPOSTI MUUNNETTAVIA
JA KORKEUSSÄÄDETTÄVIÄ
KEITTIÖITÄ

KYLPYHUONEET
INNOVATIIVISIA JA JÄNNITTÄVIÄ
TUOTTEITA KAUNIITA
KOKONAISUUKSIA VARTEN

HOITOPÖYDÄT
TURVALLISIA JA HELPOSTI
MUUNNETTAVIA RATKAISUJA
ERGONOMISELLA RAKENTEELLA

Yhteystiedot ja lisätietoa:
Suomen Apu-Tuote Oy
Järvipuistonkatu 18
04400 Järvenpää

Puh. 010 423 4210
info@aputuote.fi
www.aputuote.fi

