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Ainassa voimansa yhdistävät osaavat 
kotimaiset toimijat, joilla on takanaan 
vuosikymmenten kokemus.

Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan 
Suomessa, suomalaisella ammattitai-
dolla. Mistään ei ole tingitty, vaan ka-
lusteissa käytetään ainoastaan parhaita 
materiaaleja ja mekanismeja. Aina-tuot-
teiden korkea laatu perustuu niiden 
valmistuksessa käytettyihin uusimpiin 
teknisiin menetelmiin, korkealaatuisiin 
materiaaleihin sekä jatkuvaan laadun 
tarkkailuun.

Keittiökalusteiden lisäksi Aina tarjoaa 
ratkaisut myös kylpy- ja kodinhoitohuo-
neeseen. Valikoimassa on niin ajattomia 
klassikoita kuin trendikkäitä uutuuksia. 
Piditpä sitten modernista tai perintei-
sestä, tuotteitamme yhdistää kestävyys 
ja korkea laatu.

Inspiroidu osoitteessa: www.ainan.fi/
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1. Mieti mitä haluat
Suuri osa ajastamme kotona vietetään 
keittiössä. Mieti, millaisessa keittiössä 
sinä viihdyt? Millaisia tarpeita perheel-
läsi on? Autamme sinua toteuttamaan 
juuri sinulle sopivan keittiöunelman.

2. Suunnittele 
Mittaa keittiösi ja inspiroidu netti-
sivuillamme. Voit uudistaa kotisi 
kokonaan tai päivittää pelkät pinnat. 
Asiantuntevat keittiösuunnittelijamme  
auttavat sinua viimeistelemään par-
haat ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi. 

4. Rentoudu ja odota
Toimituksemme on nopea ja kilpailu-
kykyinen. Toteutamme unelmiesi 
keittiön jopa alle kahdessa viikossa 
tilauksestasi  – luonnollisesti käyttö-
valmiina. Ihanampi arki voi alkaa!

3. Asiantuntija auttaa
Voit tehdä tilauksen helposti osaa-
vien myyjiemme avustuksella. 
Asiantuntijamme auttavat suunnitel-
man tarkistamisessa ja huolehtivat 
unelman toteutuksesta. Helppoa ja 
ammattitaitoista.

Inspiroidu osoitteessa: www.ainan.fi/

4 askelta unelmiesi keittiöön
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Ovet:  Päätyripa       s. 34
Sävy:  Puolikiiltävä kylmä valkoinen     s. 30
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Kaikki kohdallaan
Tämä moderni, raikkaan valkoinen 
keittiö on ulkoa ihanan minimalistinen, 
ja sisältä varusteltu toimimaan saumat-
tomasti arkielämän pyörteissä.

Modernit, linjakkaalla vedinuralla varus-
tetut Päätyripa-ovet kätkevät taakseen 
kaiken tarvittavan suuremmankin jou-
kon ruokkimiseen, tilasta tinkimättä. 

Kun kaikelle on oma paikkansa, keittiö 
pysyy siistinä. Jää siis enemmän aikaa 
ja tilaa keskittyä olennaiseen – yhdessä 
olemiseen ja tekemiseen kodin sydä-
messä!

Puolikiiltävä 
kylmä valkoinen
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Ovet:  Simple       s. 34
Sävy:  Valkoinen decor lux -kuosi      s. 33
Taso: Musta louhos       s. 44
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Jotain uutta, jotain vanhaa
Tässä modernissa keittiössä huippukiil-
tävällä decor lux -kuosilla hunnutetut 
Simple-ovet ovat saaneet parikseen 
rouheapintaisen Musta louhos -tason.

Kokonaisuuden kruunaavat ihanat yksi-
tyiskohdat, joissa on rohkeasti sekoiteltu 
modernia skandinaavista muotoilua ja 
hurmaavaa menneiden aikojen patinaa.

Valkoinen 
decor lux

Musta louhos
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Ovet:  Simple       s. 34
Taso:   Harjattu harmaa      s. 44
Vedin:  01230803       s. 47
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Hyvät puitteet
Tämä keittiö on lostava esimerkki suosi-
tun Simple-oven monimuotoisuudesta. 

Moderni, kauttaaltaan sileä ovi muun-
tautuu moneksi erilaisten vedin- tai 
kuosivalintojen avulla.

Tässä keittiössä hauskat lankavetimet ja 
tilan muut materiaalivalinnat muuttavat 
keittiön ilmeen hetkessä modernista 
ihanaan retrotunnelmaan!

Harjattu 
harmaa

Vedin
01230803
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Ovet:  Simple       s. 34
Sävy:  Puolikiiltävä musta      s. 30
Taso:   Harjattu harmaa      s. 44
Välitila:   Harjattu harmaa      s. 44
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Mustaa valkoisella
Sanotaan, että musta on aina tyylikäs 
valinta, ja mitäpä sitä kieltämään. 

Upeimmin musta korostuu yhdistetty-
nä joko vastakohtaansa valkoiseen tai 
rohkeasti kirkkaisiin väreihin. Raikkaat 
sitrusvärit piristävät mustan ja harmaan  
harmoniaa.

Puolikiiltävä 
musta

Harjattu 
harmaa
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Ovet:  Simple       s. 34
Kuosi:  Decor lux harmaa       s. 33
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Harmaa harmonia
Kiiltävä harmaa decor lux -kuosi sopii 
moderniin keittiöön. Hehkuvat messingin 
sävyt tuovat lämpöä tummaan tilaan.

Harmaa sopii myös värien ystävälle, sillä 
se tasapainottaa muita värejä. Nyt niin 
ajankohtainen vaalea roosakaan ei tunnu 
liian hempeältä hillityn harmaiden ovien 
seurana.

Decor lux 
harmaa

Vedin 026590
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Ovet:  Fondo ja Rondo      s. 39
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Arjen romantiikkaa
Ihanan maalaisromanttista tunnelmaa 
luo perinteikäs ovipari Rondo & Fondo.  

Puhtaan valkoiset ovet yhdistyvät reip-
paisiin väreihin ja graafisiin tekstiilei-
hin, tuloksena kodikas keittiö raikkaan 
modernilla twistillä. Tässä keittiössä 
pyöritellään perinteisiä korvapuusteja ja 
eksoottisia sushi-rullia  sulassa sovussa!
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Otsikko

Ovet:  Fondo ja Rondo      s. 39
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Kotoilua parhaimmillaan
Ihanimmat astiat saavat pilkistää herk-
kien ristikkoikkunoiden takaa. 

Fondo & Rondo muuntuvat monek-
si yhdistelemällä niitä eri tasoihin ja 
valitsemalla niihin omaan tyyliin sopivat 
vetimet. Tähän keittiöön on tuotu hippu-
nen modernia tunnelmaa ryhdikkäillä, 
mustilla tasoilla ja metallisilla yksityis-
kohdilla. Upeaa ja uniikkia, juuri kuten 
itse haluat!
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Ovet:  Simple       s. 34
Sävy:  Puolikiiltävä kylmä valkoinen     s. 30
Vedin:  01230803       s. 47
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Puhtaan valkeaa
Ihastuttavan, puhtaan pyykin tuoksui-
sen tuulahduksen menneiltä vuosikym-
meniltä tuovat lankavetimin koristellut 
valkoiset Simple-ovet. 

Valkoiset, laakeat pinnat tuovat pie-
neenkin tilaan avaruutta ja kun säilytys-
tilaa löytyy riittävästi, hommat hoituvat 
sujuvammin. 

Näppärä silityslautamekanismi kätkey-
tyy vain yhteen pieneen vetolaatikkoon. 
Mitähän muita arjen pelastajia ovien 
takaa paljastuu?

Puolikiiltävä 
kylmä valkoinen

Vedin
01230803
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Otsikko

Ovet:  Fondo       s. 39
Sävy:  Puolikiiltävä vaalean harmaa     s. 30
Taso:   Harjattu harmaa      s. 44
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Hurmaava harmaa
Elegantti harmaa on tyylikäs vaihtoehto 
perinteiselle valkoiselle. Fondo-ovet 
tuovat arkiseenkin tilaan ripauksen 
rauhallista kartanotyyliä. 

Elämässä pienet, rauhalliset hetket 
arkisten askareiden parissa ovat joskus 
niitä parhaita. Viihtyisä tila, jossa hoitaa 
omaa kotia, tarjoaa niiden syntymiseen 
otolliset puitteet.

Puolikiiltävä 
vaalean harmaa

Betoni
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Ovet:  Fasetti       s. 36
Taso:  Vaalea kide       s. 44
Vedin: 810360       s. 47
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Arjen luksusta
Kimallus luo luksusta kodin arkeen. Täs-
sä tilassa yhdistyvät kylpy- ja kodinhoi-
tohuone, joista molemmat on verhottu 
ylelliseen kiiltoon.

Taidokkaalla reunaviisteellä varustetun 
Fasetti-oven muoto korostuu kiiltävässä 
pinnassa. Lisää säihkettä oviin tuovat 
ihanasti kimaltelevat vetimet, sekä säih-
kyvä Kide-taso.

Tilassa käytännöllisyys ja kauneus kul-
kevat käsi kädessä.

Vedin 
810360

Vaalea kide
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Otsikko

Ovet:  Structure (Edge ilman päätyvedintä)    s. 41
Sävy:  Harmaa laine       s. 41
Vedin:  026590        s. 46
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Hetki hemmottelulle
Ihanasti aaltoilevat Structure-ovet 
tuovat mieleen järven väreilevän pinnan 
sumuisena kesäaamuna. Pienikin wc-tila 
voi toimia omana henkilökohtaisena 
virkistymisen keitaana, kun tunnelma 
kutsuu rentoutumaan.

Muutama kaunis yksityiskohta sekä 
hyvin valaistu peili luomaan tilan tuntua 
– ja puitteet henkilökohtaiseen hem-
motteluhetkeen ovat kohdallaan.

Harmaa laine Vedin 026590
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Ovet:  Päätyripa       s. 34
Sävy:  Puolikiiltävä kylmä valkoinen     s. 30
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Tilaa kahdelle
Tässä skandinaavista minimalismia 
henkivässä wc-tilassa on tilaa kahdelle 
kiireisinäkin aamuina. Virtaviivaisissa 
Päätyripa-vetolaatikoissa säilyy kaikki 
tarpeellinen rinta rinnan.

Suuret, valkoiset pinnat tuovat lisää 
tilan tuntua ja näppärät, vetimettömät 
peilikaapit kätkevät taakseen käytetyim-
mät purkit ja putelit.

Puolikiiltävä 
kylmä valkoinen
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Otsikko

Ovet:  Simple       s. 34
Sävy:  Puolikiiltävä musta      s. 30
Vedin: 810360       s. 47
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Rohkea veto
Kylpy- ja wc-tiloja ei tarvitse välttämättä 
verhota valkoiseen.  Mustat ovet ja häi-
käisevän kiiltävät vetimet tuovat tilaan 
särmää. 

Maanläheiset värit tekstiileissä ja muis-
sa yksityiskohdissa saavat tilan hohta-
maan lämpöä.

Vedin 
810360

Puolikiiltävä 
musta
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Otsikko

Musta

Tumman harmaa

Kitti Maitokahvi

Vaalean harmaa

Kylmä valkoinen

Sävy sävyyn
Meillä on yli 25 vuoden kokemus 
maaliovien tuotannosta. 

Maaliovet valmistetaan yksilöl-
lisesti käsityöperinteitä vaalien. 
Tähän on yhdistetty Pohjois-Eu-
roopan nykyaikaisin teknologia, 
jossa kunnioitetaan luontoa ja 
ympäristöä.

Kaikki maalatut ovimallit ja myös 
erikoismittaiset ovet ovat saata-
vana kuudesssa upeassa sävyssä 
erittäin nopealla toimitusajalla.

Maaliovet saatavana kahdessa 
kiiltoasteessa; puolikiiltävänä ja 
kiiltävänä. 

Kumpi on sinun suosikkisi?

Sävyt kahdella kiiltoasteella

Mocca
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Sävyt kahdella kiiltoasteella

Puolikiiltävä

Kiiltoasteet

Kiiltävä
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Vaalea saarni

Tumma harjattu tammi

Valkoinen aalto

Valkoinen puunsyy

Sahattu tumma tammiWanha harmaa tammi

Kulunut vaalea puuTumma aalto

Decor-kuosit

Vaaleanharmaa puunsyy Tummanharmaa puunsyy

Uudet kuviot
Decor-kuosimallistostamme 
löydät muun muassa upeat puu-
kuosit. Ne sointuvat väreiltään 
esimerkiksi keittiön parkettilat-
tiaan. Decor-ovilla rakentuu niin 
modernin kuin perinteisenkin 
keittiön ilme.

Decor-kuviointi kuvan mukaisesti, 
ilmoita tilattaessa mikäli haluat 
kuvasta poikkeavan suunnan.
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Decor-kuosit

HarmaaValkoinen

Ripaus luksusta
Upeasti kiiltävät decor lux -kuosit 
ovat saatavana suosituimpaan 
ovimalliimme Simple.

Decor lux -kuosit
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Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Sujuvaa minimalismia
Linjakas Päätyripa sopii moderniin 
keittiöön, jossa tyyli kohtaa toimi-
vuuden. Oveen ei tarvita lainkaan 
erillistä vedintä, vaan vedin on osa 
itse ovea.  Vetimetön ovi kestää 
kulutusta ja katseita, mukautuen 
muuttuvaankin sisustukseen vai-
vattomasti.

Ajaton Simple on suosituin ovimal-
limme, eikä suotta. Helposti muun-
neltavaa ja edullista Simple-ovea 
on saatavana valikoimamme jokai-
sessa maalisävyssä, kiiltoasteessa 
ja kalvokuosissa. Lisäksi oveen 
voi halutessaan valita mieleisensä 
vetimen, vaikka kätevän meka-
nismin avulla ovet saakin helposti 
auki myös täysin ilman vetimiä. 
Yksinkertaisesti tyylikäs Simple on 
siis räätälöitävissä sopivaksi joka 
tyyliin ja tarpeeseen.

Ovimallit
Päätyripa

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Simple

19 mm 19 mm16 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen
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Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Puhtaampi valkoinen
Suosituin ovimallimme Simple 
on nyt saatavana eksklusiivisesti 
vesiohenteisella AQUA valkoinen 
-maalauksella.  AQUA pintakäsi-
tellyille kalustekomponenteille 
myönnetty M1-luokitus, joka edis-
tää vähäpäästöisten rakennusma-
teriaalien kehittämistä ja käyttöä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
tutkitusti puhtaampaa sisäilmaa, 
juuri sinun kodissasi.

AQUA kestää koviakin olosuhteita 
halkeilematta, haalistumatta ja 
kellastumatta ja kuuluu parhaa-
seen rakennusmaalien päästö-
luokkaan M1.

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Simple AQUA valkoinen

19 mm16 mm

Aina parempi ilma
Tiesitkö, että hyvä sisäilmasto edellyttää 
sisäilma-asioiden huomioon ottamista suun-
nittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vai-
heissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat 
monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen 
rakennusmateriaalit.

Kuvan väri: 

AQUA valkoinen
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Muotovalio
Joskus myös minimalistinen 
keittiö kaipaa sitä jotakin. Sileässä 
Fasetti-ovessa on loivasti viistetyt 
reunat, jotka tuovat tilaan hillittyä, 
pehmeää tyylikkyyttä.

Vai kaipaatko sittenkin enemmän 
ryhdikkyyttä? Kevyesti porras-
tetulla Raami-ovellamme saat 
keittiöösi annoksen  särmikkyyttä. 

Ovimallit
Fasetti

16 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Raami

16 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen
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Ovimallit

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Duetto

16 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Torni Moderni talonpoika
Miltä kuulostaisi moderni keittiö 
ripauksella talonpoikaistunnel-
maa?

Kevyillä varjourilla varustet-
tu Duetto tuo kotiisi hillittyä 
kartanotyyliä. Halutessasi voit 
korostaa vaikutelmaa vanhan ajan 
tunnelmaa henkivillä vetimillä. 
Skandinaavisen pelkistetty Torni 
on moderni versio perinteikkäästä 
peiliovesta.

19 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen
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Ovimallit
Ihanasti kodikas
Perinteiset peiliovimallimme Basil 
ja Olive sopivat saumattomasti 
yhteen. Kaipaatko keittiöösi ryhtiä, 
vai ehkä ripauksen romantiikkaa? 
Voit saada molemmat!

Valitse juhlavasti kaareutuva Olive 
yläkaappeihin ja linjakkaampi 
Basil ryhdittämään alakaapistoa.

Basil Olive

16 mm 16 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen
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Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Fondo Rondo Maalaisromantiikkaa
Perinteiset Fondo- ja Rondo-ovet 
sopivat rentoon, kodikkaaseen 
keittiöön. Ovien mutkaton muo-
tokieli sopii moneen makuun ja 
kestää aikaa, mutta samalla se 
tuo tilaan kodikasta tunnelmaa, 
lämpöä ja akustiikkaa. Fondo 
& Rondo muuntuvat moneksi 
yhdistelemällä niitä eri tasoihin ja 
valitsemalla niihin omaan tyyliin 
sopivat vetimet.

16 mm 16 mm

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Kuvan väri: 

Kylmä valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen

Saatavana:

Puolikiiltävä

Kiiltävä

Decor-kuosi

Decor lux -kuosi

AQUA valkoinen
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Tummanruskea tammi

AliceKäsin kosketeltava
Valikoimassamme on kolme kovaa 
kulutusta kestävää ovea, josta 
löytyy niin kodikkaita, luonnollisen 
näköisiä puukuoseja, kuin rouheita 
pintakuviointeja. MerMel- ja Alice 
-ovien luonnolliset kuosit ovat saa-
tavana niin pysty- kuin vaakasuun-
taisinaja myös reunanauhat ovat 
oven sävyiset.

Ihanasti aaltoilevassa Edge-ovessa 
on mukana tyylikäs, alumiininen 
listavedin.

Ovimallit
Ovi, jossa reunanauhat oven sävyiset.
 
Syysuunta vaakaan, haluttaessa myös pystyyn. Ovivahvuus 18 mm.

Kuvan väri: Cappuccino

Kaarna tammi

Tumma harmaa

Luonnonvalkoinen puu

MerMel
MerMel-ovi on saatavilla oven kuosin mukaisella reunanauhalla.
 
Syysuunta pystyyn, haluttaessa myös vaakaan.

Kuvan väri: Tumma harmaa
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Musta laine

Valkoinen laine

Harmaa laine

Edge
Uusi kohokuvioinen ovi.
 
Huom! Kuosi on aina vaakasuunnassa.

Kuvan väri: Valkoinen laine
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Kaarna tammi

Tumma harmaa Musta

Luonnonvalkoinen puu

Harmaa

Viimeinen silaus
Viimeistele keittiösi valikoimam-
me laadukkailla kalustesivuilla.

Erityisen upeasti kalustesivut sopi-
vat yhteen MerMel -ovien kanssa.

Kalustesivut
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Kalustesivut
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Vaalea kide

Valkoinen

Ruskea alppitammiHarmaa lehtikuusi

Betoni

Musta

Harjattu harmaa

Tumma akaasia

Tasokkaita ratkaisuja
Valitse mieleisesi työtaso ja välitila 
laajasta kuosivalikoimastamme.

Tasot saat joko suora- tai taivereu-
naisina.

ABS-nauhat saatavana suorareu-
naisiin tasoihin sekä taivetasojen 
päätyihin ja takareunaan.  Alumii-
nin värinen nauha saatavilla suora-
reunaisiin tasoihin sekä taivetaso-
jen päätyihin ja takareunaan.

Kaikki tasokuosit saatavana myös 
välitilaan.

VINKKI! Suorareunatasot saatavis-
sa molemmin puolin pinnoitettu-
na, käytä esim. irtosivuina!

Taso- ja välitilakuosit

Musta louhos Harmaa tammi

Vaalea lino

Tumman harmaa
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Taso- ja välitilakuosit

Pähkinä viiste 5 mm

PähkinäTammi

Tammi R=4

Luonnollisen lämmin
Luonnollinen massiivipuutaso tuo 
ihanaa lämpöä kotiisi. 

Valikoimassa on kaksi upeaa 
puulajia, tammi ja pähkinä, sekä 
kaksi reunamuotoa: 5 mm:n viiste 
ja R=4, jotka havainnollistettuna 
oheisissa kuvissa. Tasojen vahvuus 
on 30 mm.

Massiivipuutasot
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022406
Tumma tina

pituus 135 mm, reikäväli 96 mm

0115203
Matta nikkeli

pituus 126 mm, reikäväli 96 mm

0115195
Matta nikkeli

pituus 138 mm, reikäväli 128 mm

Piste i:n päälle
Viimeistele ovet keittiösi tyyliä 
korostavilla vetimillä. Valikoimas-
samme on niin moderniin kuin 
perinteiseenkin keittiöön sopivia 
vetimiä. 

Yhdistele vapaasti ja luo oma 
tyylisi!

Vetimet

026590
Alumiini

pituus 136 mm, reikäväli 96 mm

9065635
Ruostumaton teräspinta

pituus 144 mm, reikäväli 128 mm

810100
Kiillotettu satiininikkeli

pituus 175 mm, reikäväli 160 mm
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811162
Kiillotettu kromi

pituus 200 mm, reikäväli 160 mm

810360
Kiillotettu kromi

pituus 50 mm, reikäväli 32 mm

811211
Valkoinen vedin, kromi jaloilla

pituus 186 mm, reikäväli 128 mm

01230803
Kromattu

pituus 110mm, reikäväli 96mm
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Muistiinpanoja
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Kiitokset kuvissa käytetyistä sisustustuotteista
 

MIA Design  
Sisustusliike Decora

Spazio
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Malliston värisävyt ovat ohjeellisia, eivätkä välttämättä vastaa täysin 
oikeita sävyjä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


