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AK-61 allaskaappi 2 ovea, soveltuu 
ML39G-60 posliiniallastasolle, L 60 x K 
50 x S 39 cm. EAN 6418873008940

AK-62 allaskaappi 2 vetolaatikkoa, 
soveltuu ML39G-60 posliiniallas-
tasolle, L 60 x K 50 x S 39 cm. EAN 
6418873008971

AK-51 allaskaappi 2 ovea, soveltuu 
ML39G-50 posliiniallastasolle, L 50 x K 
50 x S 39 cm. EAN 6418873008933

AK-52 allaskaappi 2 vetolaatikkoa, 
soveltuu ML39G-50 posliiniallas-
tasolle, L 50 x K 50 x S 39 cm. EAN 
6418873008964

AK-81 allaskaappi 2 ovea, soveltuu 
ML39G-80 posliiniallastasolle, L 80 x K 
50 x S 39 cm. EAN 6418873008957

AK-82 allaskaappi 2 vetolaatikkoa, 
soveltuu ML39G-80 posliiniallas-
tasolle, L 80 x K 50 x S 39 cm. EAN 
6418873008988

VETIMET Kaikissa allaskaapeissa on esiporatut reiät vetimille 

sekä pysty- että vaakasuuntaan. Saat siis itse päättää miten päin 

haluat lankavetimen asentaa.

SARANAT Allaskaappien vetolaatikoissa sekä ovissa on hidaste-

saranat, joiden ansiosta ovet sulkeutuvat mukavan pehmeästi.

LÄPIVIENTI Pohjalevyssä on 60 mm rako putkien läpivientiä 

varten.

100 % VEDENKESTÄVÄ Kaikki tämän aukeaman tuotteet on 

valmistettu 100 % vedenkestävästä materiaalista, jolloin sinun ei 

tarvitse pelätä roiskevettä kalusteiden lähellä. Vaikka asettaisit 

allaskaapin suihkuun, sen pinta ei alkaisi kupruilla tai lohkeilla.



15001-X LED-peilikaappi 2-puoliset 
peilit, kaksi siirrettävää lasihyllyä, L 52 x 
K 70 x S 13 cm. Lippaosassa 6W LED-lis-
ta, lipan  syvyys 20 cm. Kaapin sisällä 2 
pistorasiaa. EAN 6418873008766

15002-X LED-peilikaappi 2-puoliset 
peilit, kaksi siirrettävää lasihyllyä, L 62 x 
K 70 x S 13 cm. Lippaosassa 7W LED-lis-
ta, lipan  syvyys 20 cm. Kaapin sisällä 2 
pistorasiaa. EAN 6418873008773

V15002-X LED-peilikaappi vikavirtasuo-
jakytkimellä EAN 6418873008797

V15001-X LED-peilikaappi vikavirta-
suojakytkimellä EAN 6418873008780

PV-300 tarvikekaappi 1 ovi, 4 siirrettä-
vää lasihyllyä. Kätisyys voidaan vaihtaa 
kääntämällä kaappi, L 30 x K 150 x S 15 
cm. EAN 6418873009039

PYYKKI-1400 pyykkikaappi sisältää 2 
koria ja 2 hyllyä, L 40 x K 140 x S 40 cm 
EAN 6418873008209

PYYKKI-40 pyykkikaappi Kaappiin voi-
daan asentaa 2 koria tai 4 hyllyä tai 1 
kori ja 2 hyllyä. Hyllyt ja korit myydään 
erikseen. Kätisyys voidaan vaihtaa 
kääntämällä kaappi, L 40 x K 70 x S 35 
cm. EAN 6418873008223

KORI-36 pyykkikaapin kori, sisältää 
liukukiskot, L 36 x K 30 x S 27 cm. EAN 
6418873007431

HYLLY-36 pyykkikaapin lasihylly, 
sisältää hyllynkannattimet, valmistettu 
turvalasista, 2 hyllyä/pkt, L 36 x K 0,8 x S 
31 cm. EAN 6418873007448

PEILIKAAPIN ovien taakse saat 

piiloon kylpyhuoneen pienta-

varat niiden ollessa kuitenkin 

helposti käden ulottuvilla arki-

rutiineihin. Peilikaappiemme 

peilit ovat kaksipuolisia, joten 

peilaaminen onnistuu myös 

ovien ollessa avoinna. Valoli-

pan avulla esimerkiksi meik-

kaaminen tai parranajo peilin 

edessä on helpompaa. Kaapit 

on saatavilla joko vikavirtasuo-

jakytkimellä tai ilman.

Peilikaapit ja altaat ovat 

CE-merkittyjä ja peilikaappien 

IP-luokitus kertoo, että valaisi-

met on suojattu roiskevedeltä.

IP44CE



Suomalaista 
suunnittelua

Suunnittelun lähtökohtana 

on ollut tammiholmamai-

nen käytännöllisyys. Pie-

nensimme allaskaappien 

syvyyttä 6 cm, jotta ne 

mahtuvat paremmin pie-

nempiinkin kylpyhuonei-

siin. Tässä mallistossa tuttu 

linjakas tyyli on päivitetty 

pienellä pehmeydellä, jon-

ka voi huomata erityisesti 

kaappien kulmissa. 

Uutta AK-allaskaappimal-

listoa on ollut suunnittele-

massa muotoilija, sisustus-

arkkitehti, Janina Järvinen.

Tammiholma Oy | myynti@tammiholma.fi | Y-Tunnus 0114720-7

Käytännölliset kylpyhuoneet

Pidät kädessäsi Tammiholman kylpyhuonekuvastoa, jonka 

kansien välissä olevat tuotteet ovat 100 %:sesti veden-

kestäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit asentaa ne minne 

tahansa kylpyhuoneessa, eikä veden kanssa tule ongelmia. 

Tuotteet ovat pitkäikäisiä ja niissä käytetyt materiaalit sekä 

komponentit ovat ensiluokkaisia ja laadukkaita. Kaapit on 

helppo puhdistaa ja huolettomia käyttää. 

Tarkasta kotisivuiltamme, mitä muita käytännöllisiä ratkai-

suja voit kylpyhuoneeseesi löytää. Etsimme aina fiksuimpia 

ratkaisuja, jotta kotisi sisustaminen on sinulle mahdollisim-

man mukavaa. Jos sinunkin mielestä on kiva, että suihku-

tilassa oleva peili ei huurru, pidät siitä, että voit sisustaa 

kylpyhuonettasi  erilaisilla tarvikkeilla ilman poraamista tai 

muitakaan työkaluja tai siitä, että voit asettaa jalkojesi alle 

pehmeän maton, joka vähentää maailman merien muovi-

kuormaa, tulet nauttimaan Tammiholman tuotteista.

Hauskaa ja käytännöllistä sisustusta!

www.tammiholma.fi


