Kaakelikeskuksen palvelut

sisustussuunnittelijoille

Palvelumme
sisustussuunnittelijoille
Tehtävänämme on pitää sisustussuunnittelijat ajan tasalla
laattojen ja laatoitusratkaisujen trendeistä ja eri laattamateriaaleista. Kaakelikeskus tarjoaa valtavan valikoiman keraamisia laattoja kaikkiin tiloihin. Pyrimme tekemään valinnat
helpoiksi ja nopeiksi sisustus- ja rakennusalan yrityksille.
Suunnittelijoiden yhteyshenkilönä toimii yhteyspäällikkö
Iina Felin, joka ylläpitää myös Pro´s Only 24h -kaakelikirjastoamme Helsingin keskustassa. Suunnittelijat
saavat veloituksetta käyttöönsä Kaakelikeskuksen
arkkitehtikansiot, jotka sisältävät valtavan kirjon malleja
laatoista sekä kaikki ilmestyneet kuvastot.

Henkilökohtainen
yhteyshenkilö
Kaakelikeskus nimeää palvelun sujuvuuden varmistamiseksi oman yhteyshenkilön, joka on vastuussa
asiakkaan saamasta palvelusta. Yhteyshenkilö valvoo,
että asiakkaan palvelu toimii ja että asiakkaan erityistoiveet tulevat täytetyiksi.

Iina Felin
yhteyspäällikkö / suunnittelijat
puh. 09 5123 4741
gsm. 050 366 6383
iina.felin@kaakelikeskus.fi

Sisustussuunnittelijaedustajamme Iina Felin käy pyydettäessä yrityksenne tiloissa esittelemässä keraamisten laattojen uusimpia trendejä ja kestosuosikkeja.
Tapaaminen voidaan myös järjestää suunnittelijoiden
suosimassa Pro´s Only -kaakelikirjastossamme tai päämyymälässämme Helsingissä. Edustajamme toimii
Kaakelikeskus Helsinki Oy:n projektiosastolla, toimialueenaan Etelä-Suomi.

Mallipalvelu
Pyrimme nopeuttamaan asiakkaidemme palvelua
tarjoamalla heille veloituksetta mallilaattapalvelun.
Mallilaattapalveluun kuuluu yksittäisten mallilaattojen lähetysten lisäksi mallitaulujen työstäminen kohdekohtaisesti. Palvelu tarjotaan sisustus- ja rakennusalan yrityksille veloituksetta.
Varastotuotevaihtoehtoja voitte katsoa internetin
kuvapankistamme tai tilaamalla uusimman kuvastomme. Tehdastilaustuotteita voitte tarkastella tehtaidemme sivuilta. Tehdastilaustuotteissa toivomme
teidän kääntyvän yhteyshenkilönne puoleen Kaakelikeskuksen projektiosastolla. Varastomallien toimitusaika on neljä työpäivää. Tehdastilausmallien toimitusaika vaihtelee kahdesta kuuteen viikkoon.

Mallilaattoja voitte tiedustella myös alla olevasta
puhelinnumerosta tai sähköpostitse projektiosastoltamme.
Tilauksen voit asettaa Helsingin toimipisteellemme,
puh. (09) 5123 470
tai sähköpostitse projekti@kaakelikeskus.fi

Pro´s Only -kaakelikirjasto
– 24 h avoinna rakennusalan suunnittelijoille
Pro´s Only on Kaakelikeskuksen kattava kaakelikirjasto sisustus- ja rakennusalan ammattilaisille Eerikinkadulla Helsingissä. Pieni liikkeemme pitää sisällään
suuren osan 3000 laatan varastovalikoimastamme
sekä otannan tehdastilaustuotteistamme. Pro´s Onlyssa esitellään myös innovatiivisia tehdastilausuutuuksia.

Pro´s Onlyssa voitte suunnitella
asiakkaanne laatoitusta vaikka
kellon ympäri.

Liike on avoinna kulkukortilla 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Kortinhaltija voi käydä
liikkeessä itsenäisesti ja viipyä niin kauan kuin haluaa.
Sovi tapaaminen ja pyydä ilmainen kulkukortti Iina
Feliniltä, puh. 050 366 6383.

Iina Felin
yhteyspäällikkö / suunnittelijat
puh. 09 5123 4741
gsm. 050 366 6383
iina.felin@kaakelikeskus.fi

Pro´s Only
Eerikinkatu 1
00100 Helsinki

Laattatrendien koulutuspalvelu
Sisustustrendit vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja esittelemme uusia keraamisia laattoja joka viikko. Tuomme
uutuuksia Espanjan ja Italian messuilta ja kierrämme
maailmaa jatkuvasti etsien innovatiivisia laattoja ja
kiinnostavia laatoitusratkaisuja. Olemme 40 toimintavuotenamme aikana nähneet miten ala on kehittynyt ja olemme aktiivisesti vaikuttaneet laattatrendeihin Suomessa. Pyrimme pitämään sisustus- ja
rakennusalan ammattilaiset tietoisina keraamisen
laatan käyttömahdollisuuksista ja alan muutoksista.
Uutuuksia ja alan trendejä esittelee Iina Felin.
Soita ja sovi laattatrendiesittelystä. Voimme sopia
tapaamisen joko omissa tai teidän tiloissanne.

Iina Felin
yhteyspäällikkö / suunnittelijat
puh. 09 5123 4741
gsm. 050 366 6383
iina.felin(a)kaakelikeskus.fia

Tekninen neuvontapuhelin
Kaakelikeskuksen tekninen neuvontapuhelin
vastaa asiakkaiden kysymyksiin arkisin klo 8-16.00
numerossa (09) 5123 4737 tai sähköpostitse
projekti@kaakelikeskus.fi. Muina aikoina myyjämme vastaavat kysymyksiin myymälöissämme
tai puhelimitse.
Laatoituksen onnistumiseksi Kaakelikeskus antaa
aina asiakkaan pyynnöstä ohjeet laatoituksiin.
Yleisimmistä ohjeista on koottu kirjalliset ohjeet
internetiin Laatoitusohjeita-sivullemme. Laastien
ja vedeneristeiden tuotekohtaiset ohjeet löytyvät
Laastit ja vedeneristeet -sivultamme.
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