
UPEAN KEITTIÖN
ASKELMERKIT

Näin syntyy Doorie-keitt iö



Mittasin keittiön tilan itse ja
tapasin keittiösuunnittelijan
Ikeassa. Sain paljon hyviä
vinkkejä ja 3D-suunnitelman
keittiöstäni.

Keittiön toiminnallisuuksien suunnittelu juuri
sinun käyttötarkoituksiisi on tärkeää
käyttömukavuuden kannalta. Ikean asiantuntevia
myyjiä kannattaa käyttää keittiön suunnittelun
apuna. Jos tila on monimutkainen, suosittelemme
lämpimästi Ikean kotisuunnittelupakettia, johon
sisältyy mittaus kotonasi. Lue lisää Ikean
keittiösuunnittelupalveluista täältä.

Jos tila on yksinkertainen, voit mitata tilat itse.
Ikea on laatinut hyvät ohjeet, kuinka mittaus
tehdään.

Ikean sivuilta voi ladata keittiösuunnittelu-
ohjelman, jolla on helppo visualisoida itse
erilaisia ratkaisuja. Haluatko keittiöösi
saarekkeen? Pitäisikö olla yläkaapit vai ei? Nyt
voit itse kaikessa rauhassa kokeilla erilaisia
vaihtoehtoja! Ikean keittiösuunnittelija voi
tarkastaa suunnitelmasi toimivuuden. 
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https://www.ikea.com/fi/fi/customer-service/services/kitchen-planning/
https://www.ikea.com/fi/fi/files/pdf/14/4a/144a816c/keittion_mittausohjeet.pdf


Doorien sävyt olivat tyyliini
sopivia ja värivalinta oli vaikea!
Tilasin kotiini värimalleja ja näistä
oli suuri apu ovia valitessa.
Lopulta päädyin tilaamaan myös
vetimet Doorielta.

Kun hallussasi on Ikean 3D-suunnitelma
keittiöstäsi, on aika miettiä sävymaailmaa ja
tunnelmaa. Olemme valinneet Doorien
mallistoon runsaasti skandinaaviseen makuun
sopivia värejä ja ovimalleja, joiden avulla voit
viedä keittiösi aivan uudelle tasolle. 

Ikean keittiöiden moderni mitoitus (matala
sokkeli ja korkeat alarungot) yhdistettynä
oviimme ja peitelevyihimme takaa tyylikkään
lopputuloksen. Saat meiltä kaikki peitelevyt
valmiiksi mitoitettuna, jolloin levyjä ei tarvitse
leikata ja kokonaisuus on huoliteltu.
Peitelevymme ovat paksumpia kuin Ikean, joten
huomioithan tämän keittiötä mitoitettaessa.

Tutustu mallistoomme verkkosivuillamme tai
varaa aika asiakaspalvelustamme
showroomillemme Helsinkiin. Autamme
mielellämme värien valinnassa ja yhdistelyssä. 

Upeiden ovimallien lisäksi meiltä löytyy myös
Ikean mitoituksiin sopivia laminaatti- ja
kvartsikomposiittitasoja, altaita, hanoja sekä
vetimiä. Lisäksi meiltä saat aamiaskaapit ja
erikoismittaiset rungot Ikean keittiöihin
sovitettuna!
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Pakko myöntää, että hirvitti tilata
näin isoa hankintaa monesta eri
paikasta, mutta hyvin se meni.

Kun valinta on selvä, voit tilata keittiön ilman
ovia ja peitelevyjä Ikealta. Rungot, saranat ja
vetolaatikot tilataan siis Ikealta.  Tämä on Ikean
myyjille tuttu kuvio. Huomioi tässä vaiheessa
myös keittiön muut osat. Mitä tilaat Ikealta ja
mitä muualta? Muista kodinkoneet, liesituuletin,
työtaso, allas, hana,  keittiön välitila, vetimet ja
valaisimet. Huomiothan kodinkoneiden kohdalla
yhteensopivuuden Ikean mitoituksen kanssa.
Helpointa kodinkoneiden kohdalla on ottaa ne
Ikeasta, mutta jotkut valmistajat tarjoavat myös
Ikean mitoille sopivia malleja.

Keittiöön voi tilata asennuksen tai voit asentaa
keittiön itse. Ikealla on hyvät yhteistyökumppanit
asennukseen. Muistathan miettiä myös sähkö- ja
putkityöt asennuksen yhteydessä.

Voit tilata Doorien ovet verkkokaupastamme tai
asiakaspalvelumme kautta. Doorien ovissa on
mallista riippuen 4-5 viikon toimitusaika. Ikeasta
saa suuren osan tuotteista heti hyllystä.
Huomioithan tämän suunnitellessasi remontin
aikataulua. Voit aloittaa keittiön asennuksen
Ikean osilla, mutta Doorien peitelevyjä tarvitaan
usein asennuksen edetessä. Ovet voidaan
asentaa viimeiseksi.
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Tuotteet tulivat sovitussa
aikataulussa. Olipa mukavaa
nähdä väri vihdoin omissa ovissa!

Vahvistamme tilaamasi Doorie-osat
sähköpostitse. Tarkistathan vielä kerran, että lista
täsmää Ikean keittiösuunnitelmaan. Ilmoitamme
toimitusviikon viikon sisällä tilaamisesta.
Tilausvahvistuksen jälkeen saat laskun
sähköpostiisi, josta tulee suorittaa 50 % ennen
toimitusta ja 50 % osien toimituksen jälkeen.
Kauttamme saa myös osamaksun, kysy lisää
asiakaspalvelustamme!

Ovet ja muut osat toimitetaan suoraan tehtaalta
kotiisi. Ennen toimitusta rahtifirma ottaa sinuun
yhteyttä ja sopii sopivan ajankohtan
toimitukselle. 

Huom! Tarkistathan tuonnin yhteydessä heti, että
lähetys ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
Jos on, pyydä kuljettajaa tekemään siitä merkintä
rahtikirjaan. Näin saat uudet osat kaikkein
nopeiten tilalle.
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Tilasin asennuksen Kokodiili
Oy:stä. Homma pelasi rivakasti ja
yllätyksiä ei tullut vastaan!

Jos olet tilannut asennusfirman asentamaan
keittiösi, suosittelemme toimittamaan heille Ikean
piirustuksien ohella myös tilausvahvistuksemme,
josta näkyy, mitä osia lähetyksessä on.

Jos teet asennuksen itse, etene Ikean ohjeiden
mukaisesti.

Muistettavaa Doorie-asennuksessa:

- Doorien peitelevyt ovat paksumpia kuin Ikean,
tämä voi tulla joillekin asentajille uutena tietona.
Peitelevyn paksuus voi vaikuttaa esim. työtasojen
pituuteen.
- Lattiaan asti tulevat peitelevyt on mitoitettu
Ikean sokkelikorkeuden eli 8 cm mukaisesti. Jos
sokkelin korkeutta pienennetään, peitelevyt voi
leikata. Jos sokkelin korkeutta lisätään, tarvitaan
uudet peitelevyt.
- Maalattu mdf, mitä monet Doorien ovet ovat,
on hyvin kaunis, mutta asennusvaiheessa herkkä
materiaali työmaalla. Ovet kannattaa pitää
pakkauksissaan mahdollisimman pitkään ja niitä
pitää nostella varoen. 
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Doorie Oy
Showroom ja varasto:
Loisteputki 4
00750 Helsinki

Ota yhteyttä!
hello@doorie.fi
Puh. 045 7872 9228
www.doorie.fi


