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Laaja mallisto

Janella-päiväkotituotteet on suunniteltu yhdessä päiväkotihenkilöstön kanssa.
Suunnittelun johtoajatuksia ovat olleet turvallisuus ja helppokäyttöisyys.

Janella-päiväkotikalusteisiin kuuluvat mm. sängyt, avohyllyt, pöydät ja komerot.
Toteutamme myös yksilöllisiä ratkaisuja omien toivomustenne mukaisesti.



Valmistamme julkisten tilojen kalusteita mittatilaustyönä 
arkkitehtien ja suunnittelijoiden piirustusten mukaan 
– vuosikymmenien kokemuksella.

Vuosien varrella olemme toimittaneet eri kohteisiin 
lukuisia päiväkotikäyttöön sopivia kalusteratkaisuja, kuten 
naulakoita, sänkyjä, pöytiä ja komeroita. Mallistoomme 
kuuluvat myös Kidset- ja Muunnos -lastenkalustesarjat, 
joilla on jo vakiintunut asema suomalaisissa kodeissa. Uutta 
tuotannossamme ovat monia mahdollisuuksia tarjoavat 
Janella-kaappisänky ja Janella-monitoimisänky, jotka ovat 
myös EU-mallirekisteröinnillä suojatut.

Muotoilultaan Janella-kaappisänky on ajattoman 
tyylikäs. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä 
huomiota turvallisuuteen, kuitenkaan työergonomiaa 
ja käytännöllisyyttä unohtamatta. Sängyt on 
suunniteltu yksityiskohtia myöten yhdessä käyttäjien, 
päiväkotihenkilöstön kanssa. Kaapin runko ja ovi ovat 
helppohoitoista melamiinia, sängyn sivut taas lakattua 
vaneria ja pohjalevyt rei’itettyä vaneria. Kaapin ilmastoinnin 
varmistavat oven ja rungon väliin jäävät ilmankiertoaukot. 
Ennen kaapin sulkemista vuodevaatteet sijataan ja 
kiinnitetään paikoilleen pistolukoilla suljettavilla remmeillä. 
Sen jälkeen patja ja vuodevaatteet voidaan säilyttää sängyssä 
myös kaapin ollessa suljettuna.

Käytössä kerrossänky on kaasujousien ansiosta kevyt 
ja äänetön. Sängyn turvallisuutta lisää automaattinen 
turvalukitus, joka lukitsee sängyn paikoilleen, kun se 
työnnetään kaappiin. Yläsängyssä on kiinteät turvalaidat ja 
vuodevaatteiden sijaamista sekä lapsen hoitoa helpottava 
alaslaskettava saranoitu osa. Pienimpiä nukkujia ajatellen 
myös alasängyn vierähtämissuojat ovat kiinteät.

Sänkyyn kuuluvat kerrossänkystandardin täyttävät 
kaksiaskelmaiset tikkaat. Ne voidaan tarvittaessa nostaa 
ylös, jolloin ne lukittuvat paikoilleen muodostaen yläsängyn 
päähän turvalaidan. Kätevää, eikö vain?

Kaappisängyn mitat 700 × 520 × 2350 mm. 
Sängyt alaslaskettuna 1840 mm.

Yläsängyn turvalaidan korkeus 250 mm ja patjan päältä 
mitattuna 200 mm. Patja 550 × 1400 × 50 mm. 

Rungon ja oven vakiovärinä on neutraali, ajaton valkoinen ja 
ovessa käytännöllinen kromattu lankavedin.
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M O N I TO I M I S Ä N G YT

Janella-monitoimisänky tarjoaa nukkumatilat kahdelle 
lapselle. Sängyn laverityyppinen ratkaisu ja selkeä mitoitus 
mahdollistavat kalusteen monikäyttöisyyden. Patjat ovat 
saman kokoiset kuin kaappisängyssäkin.

Kaapin runko on helppohoitoista melamiinia ja sängyn sivut 
lakattua vaneria. Kalusteen kansi on korkeapainelaminaatilla 
pinnoitettua lastulevyä, jonka kaikissa reunoissa on kestävä 
abs-nauha.

Suljettuna sänky vie vain vähän tilaa. Se toimii hyvin myös 
työtasona tai tilanjakajana tarpeen mukaan. Lisävarusteena 
saatavalla istuinpehmusteella sänkyä voidaan käyttää myös 
penkkinä.

Kalusteen rungon vakiovärinä on raikas valkoinen. Tasopinnan 
ja mahdollisen istuinpehmusteen väri on valittavissa 
vakiovärikartastostamme, myös erikoisvärit mahdollisia.

Monitoimisängyn mitat ovat 1500 × 350 × 750 mm. Sängyt 
avattuna 1500 mm.

Kannen paksuus on 30 mm. Patjan koko on 550 × 1400 × 50 
mm.

EU-mallirekisteröity No 001947540-0002

Muunnos-lastenkalustesarjan sänky on oivallinen ratkaisu 
myös päiväkotikäyttöön. Sängyn laidat ovat kestävää lakattua 
vaneria ja päädyt iloisen värisellä korkeapainelaminaatilla 
pinnoitettua vaneria. Pirteät värivaihtoehdot: punainen, 
sininen, oranssi, vihreä tai valkoinen.

Sänkyyn saa lisävarusteeksi vetolaatikon, jota voidan käyttää 
vuoteena tai säilytystilana.

Sängyn mitat: 1650 × 850 mm.

Vetolaatikon mitat: 1450 × 600 mm.

Patjat: 1600 × 800 × 70 mm ja 550 × 1400 × 50 mm.

Kaikkia valmistamiamme kalusteratkaisuja on mahdollista 
saada erikoisvärein ja -mitoin.

Valmistamme sänkykalusteita myös 
erikoismitoin ja -värein. Kaappisänkyjen 

rungoissa ja ovissa on mahdollista käyttää  
korkeapainelaminaattipintaa, jolloin sopiva 

väri löytyy varmasti jokaiseen kohteeseen. 
Melamiinipintaisissa kalustelevyissäkin 

värivaihtoehtoja on useita. 
Kauttamme myös laadukkaat patjat 

– irrotettavalla vesipestävällä 
päällisellä tai hygieniapäällisellä.



N AU L A KOT

OTA YHTEYTTÄ!
Tarjoamme 
kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja
suunnittelusta aina
asennukseen asti!

VALMISTUS JA MYYNTI:
PSL-Hietaranta Oy, Kauhajärventie 7, 61950 Kauhajoki

P. 06 - 2337 210  F. 06 - 2337 205  myynti@hietarantaoy.fi  www.hietarantaoy.fi 

Mitoitus asiakkaan tarpeiden mukaisesti

N AU L A KOT

Päiväkoti- ja koulukäyttöön suunnitellut 2-, 3- tai 4-osaiset 
väliseinälliset naulakot valmistetaan asiakkaan toiveiden, 
käytettävissä olevan tilan ja halutun paikkamäärän mukaan. 
Naulakon leveyttä, korkeutta ja lokeroiden lukumäärää 
voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Naulakon runko, ovet ja istuinosa valmistetaan lakatusta 
vanerista. Yläovet voidaan pinnoittaa iloisen värisellä 
korkeapainelaminaatilla ja varustaa nimikorttikehyksellä.

Vakiovarusteena ankkurikoukku, kenkäritilät metalliputkea 
sekä ulosvedettävä tippuvesikaukalo. 

Naulakot voidaan toteuttaa ilman ovia tai penkkiä, kahdella 
päällekkäisellä lokerolla, erikoisvärein, erillisinä yksikköinä 
(seinäkiinnitteinen ylälokerikko ja erillinen penkki), 
korkeapainelaminaattipintaisesta kalustelevystä tai oman 
suunnitelmanne mukaan!

Taustalevy tarpeen mukaan.


