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Inspiroidu 
huomisen 
kylpyhuoneista
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Pohjanmaa, 15.12.2007
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”Me Vieserillä uskomme, että 
mikään ei ole mahdotonta 
ja että kaiken voi tehdä aina 
vielä vähän fiksummin.” 
Erkki Jyllilä ”Tunnemme ylpeyttä 

tästä pienestä 
suomalaisesta 
sydämestä miljoonien 
kylpyhuoneiden 
toimivuuden takeena.”

Annika Jyllilä-Vertigans

Kauhajoelta kylpyhuoneunelmiin
Miten saada vesi varmasti ja turvallisesti ulos kodin märkätiloista, 
on arkinen pulma, johon Erkki Jyllilä päätti keskittyä vuonna 
1973. Nuori ja lahjakas koneinsinööri perusti Vieserin, joka uudisti 
lattiakaivon helpoksi asentaa ja huoltaa. Olemme pohjanmaa-
lainen perheyritys, jonka toiminta ja tuotanto suunnittelusta 
valmiisiin tuotteisiin tapahtuu Suomessa.

Kaivoratkaisun lisäksi keskitymme nyt kehittämään lattiakaivon 
kansia niin, että ne ottavat näkyvän roolin kodin sisustuksessa. 
Vieserin lattiakaivojärjestelmä on toiminnallisesti tehokas ja 
kaunis muotoilutuote, joka tuo sujuvuutta ja iloa arkeen.
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”Muutamme käsityksiä –  
lattiakaivonkannesta 
tulee osa kylpyhuoneen 
sisustusta ja 
arkkitehtuuria.”

Saku Sysiö

Uusi ulottuvuus sisustukseen

Kylpyhuoneiden rooli ihmisten arjessa on muuttunut. Samoin 
Vieserin tapa vastata ihmisten tarpeisiin muotoilun keinoin. 
Alussa keskityimme muotoilemaan lattiakaivon täydelliseksi. 
Tänä päivänä suunnittelemme myös lattiakaivonkannet osaksi 
harkittujen ja kauniiden tilojen sisustusta. 

Olemme tuoneet markkinoille designkansia, joiden muodot ja 
materiaalit mullistavat koko tarjonnan. Muotoilussa teemme 
tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten huipputoimistojen Aivan 
Designin ja Pentagon Designin kanssa. Aivanin Saku Sysiön 
suunnittelema Accoya-puusta tehty Vieser Dot -lattiakaivon-
kansi sai Fennia Prize 20 -muotoilukilpailussa kunniamaininnan. 
Kansivaihtoehtomme ovat suunnittelijoille ja sisustajille keino 
yllättää sekä tuoda omaa ilmettä ja iloa kylpyhuoneeseen.

”On aika tehdä tästä 
kylpyhuoneen 
välttämättömyydestä 
haluttava hyve.”

Arni Aromaa
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Annettu Accoya-puusta tehdylle 
Vieser Dot -kannelle.
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Vapaus valita tyylisi mukaan 

Laadukas muotoilu muuttaa käsityksiä. Ainutlaatuiset design-
lattiakaivomme mukautuvat olennaiseksi osaksi kylpyhuoneen 
sisustusta ja uudistavat perinteisiä tapoja nähdä lattiakaivot.

Kannet on suunniteltu toimimaan sekä ammattilaisen että asuk-
kaan ehdoilla. Ne mahdollistavat isojen lattialaattojen käytön 
sekä joustavat materiaalivalinnat. Omilla valinnoilla voi joko 
korostaa lattiakaivonkantta tyylikkäänä sisustuselementtinä 
tai häivyttää sen osaksi lattiapintaa. Sinulla on vapaus sisustaa 
kylpyhuone tyylisi mukaiseksi.
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Nerokkaan yksinkertainen on kaunista

Parhaat asiat ovat usein yksinkertaisia – niin myös kaivomme 
asennus. Kylpyhuoneessa kaiken perustana ovat turvallisuus ja 
luotettava vedeneristys. Siksi suunnittelimme lattiakaivostamme 
nerokkaan yksinkertaisen ja varman asentaa. Mikä parasta, 
kaikki laajan valikoimamme kaivotuotteet sopivat yhteen, mikä 
mahdollistaa parhaat valinnat monimuotoisissa kohteissa sekä 
lattiapinnan päällä että alla. Tämä muotoilun ja toiminnallisuuden 
liitto on sekä sisustajan että asentajan unelma. 
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Arjen sietämätön keveys 

Pienet asiat tuovat laatua elämään. Kun ne toimivat. Muuten 
ne voivat hankaloittaa kiireistä arkea. Valintahetkellä ei ehkä 
ole päällimmäisenä mielessä lattiakaivon helppo ja harvoin 
tehtävä puhdistus. Kuitenkin juuri sen ansiosta lattiakaivomme 
tekevät arjesta sujuvampaa. 

Miellyttävä suihkuhetki jos mikä on arjen luksusta. Vesi poistuu 
lattialta nopeasti, ja kaivomme rakenteen ansiosta virtaava vesi 
vie enimmän lian tehokkaasti mukanaan. Siksi kaivo tarvitsee 
puhdistaa vain harvoin. Kun siivoamisen aika tulee, se hoituu 
vaivattomasti pikaisella kaivon puhdistamisella ja vesilukon huuh-
telulla. Voit luottaa kaivon toimintaan ja nauttia kylpyhuoneestasi.
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Luonnon kosketus kylpyhuoneessasi

Luonnollinen puu jalan alla ja pisaroiden pehmeä ääni kaivon 
kannella – voiko täydellisempää suihkunautintoa toivoa? Olemme 
tuoneet ensimmäisenä puun käytön kylpyhuoneen lattiaan, 
kokonaan uudella tavalla. Joutsenmerkin saaneet, myrkyttö-
mästi ja ekologisesti tuotetut, designkansiemme Kebony- ja 
Accoya -materiaalit ovat kovaa, kestävää ja kaunista puuta. 

Ainutlaatuisen käsittelynsä ansioista molemmat puumateriaalit 
kestävät kylpyhuonekäyttöä erinomaisesti. Ajattoman kauniit 
puukannet viimeistelevät kylpyhuoneen
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Teräksellä twistiä tyyliin

Teräs on tuttu, vakaa ja kestävä materiaali kylpyhuoneen lattiassa. 
Se muokkautuu moneen, ja on oivallinen valinta lattiakaivon 
kannessa joko laatoitettuna tai muotoiltuna. Olemme tuoneet 
perinteisten, teräksestä valmistettujen, neliökansien rinnalle 
upeat, mattamustat designkannet. 

Laatoitettavat teräskantemme avaavat monia mahdollisuuksia. 
Kylpytilaan voi luoda yhtenäisen pinnan, kun kannen pinnoittaa 
samalla laatalla kuin lattian – kansi lähes häviää. Vaihtoehtoisesti 
kantta voi korostaa sisustuselementtinä valitsemalla siihen 
erilaisen laatan kuin lattiassa. Me tarjoamme eri muotoisia ja 
kokoisia vaihtoehtoja, sinä valitset sisustustyylin.
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Toteutuneita 
kylpyhuoneunelmia 

1  Kouvola, Asuntomessut 2019  2  Turku, Saneerauskohde 2020  3  Tuusula, Asuntomessut 2020  4  Göteborg, Ruotsi. 
Yksityisasunto 2020  5  Tuusula, Asuntomessut 2020  6  Kouvola, Asuntomessut 2019  7  Hollola, vapaa-ajan asunto 2019
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Vieser Oy

Metsänneidonkuja 8, 2 krs. 
FI-02130 Espoo 
FINLAND

www.vieser.fi

Puh. +358 20 746 44004021 Sales brochure FIN 2021 

Tiimi palveluksessasi 

Meille Vieserillä on ilo olla mukana toteuttamassa pieniä ja isoja 
unelmia. Teemme sen tuomalla uusia vaihtoehtoja muuttuviin 
toiveisiin niin ammattilaisten tarpeisiin kuin asukkaiden iloksi ja 
inspiraatioksi – sujuvamman arjen hyväksi.

Tehdään yhdessä kylpyhuoneunelmistasi totta.
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