Suomen luonto on uskomattoman kaunis myös talvella.
The Finnish nature is amazingly beautiful also in the wintertime.

YRITYSESITTELY

THE COMPANY

Lapetek Group on taloudellisesti vakaa suomalainen
konserni. Yhtiömme myyvät ja valmistuttavat tuotteita,
jotka parantavat kotien elämänlaatua huoneilman,
valaistuksen ja keittiön toiminnallisuuksien avulla.

Lapetek Group is a financially stable Finnish family business. We
sell and produce products that improve the quality of life in your
home with the help of clean indoor air, lighting and
kitchen functionalities.

Pysyttelemme jatkuvasti ajan hermolla ja huomioimme
tuotevalikoimassamme sisustusalan ideat ja trendit
kaikkialta maailmasta. Tuotteillamme on myyntiä
Suomen lisäksi useissa euroopan maissa.

We keep ourselves constantly up to date with the newest trends
and innovations in interior design and implement them in our
own collection. In addition to Finland, our products are sold in
several countries in Europe.

Uskomme pitkäaikaiseen ja palkitsevaan
kumppanuuteen. Toimintamme kulmakivenä onkin
integroituminen niin asiakkaaseen kuin toimittajaan.

We believe in continuing and rewarding partnerships. In fact,
integrating ourselves with the customer as well as the suppliers
is the cornerstone of our business.
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Suomen talvi on ainutlaatuinen.
The Winter in Finland is unique.

HISTORIA

HISTORY

Lapetek aloitti toimintansa vuonna 1982. Yrityksen perustaja
Kalevi Hallila oli huomannut merkittäviä muutoksia suomalaisten
sisustustavoissa ja halussa varustella koteja. Hän päätti tuoda
maahamme entistä parempia ja toimivampia tuotteita. Hallila oli
maailmaa kiertäessään nähnyt monia sisustukseen
liittyviä innovaatioita, joista ei vielä tuohon aikaan ollut
Suomessa kuultukaan. Kalevi Hallilalla oli hyvät edellytykset
kehittää yrityksen liiketoimintaa, sillä hän oli toiminut aiemmin
usean kotimaisen tuotantoyhtiön toimitusjohtajana.

Lapetek’s history began in 1982. The founder of the company,
Kalevi Hallila, had noticed great changes in the Finnish home
decorating and appliances. He decided to import better and more
functional products to Finland. During his trips around the world,
Hallilla had witnessed many innovations in interior design,
innovations, which no one had never even heard about in Finland.
Hallilla had good means to develop his company’s business
as he already had worked as a CEO in several Finnish
companies before.

Lapetekin vetovastuu siirtyi vuonna 2000 seuraavalle
sukupolvelle, joka on edelleen yrityksen johdossa. Yritys on
vahventanut asemaansa edelläkävijä tuoden erilaiset tuotteet
ensimmäisten joukossa markkinoille. Lapetekista muodostui
Lapetek Group konserni 2010-luvulla, joka on vuosien varrella
kasvanut yhdeksi alan merkittävimmistä toimijoista Suomessa.

Lapetek’s leadership was passed on in 2000 to the next
generation that is still leading the business. The company has
strengthened it’s position in being a forerunner and is always
among the first to deliver new products to the market. Over the
years, Lapetek Group has grown into one of the most important
actors in the market.
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Suomi on tuhansien metsien ja järvien maa.
Finland is a country of thousands of lakes and forests.

YMPÄRISTÖ
Puhdas luonto on lähellä sydäntämme ja huomioimme
ekologisuuden niin jokapäiväisessä toiminnassamme kuin
sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän avulla.
Tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan aina vihreitä arvoja
noudattaen. Kaikki valaisimemme ovat esimerkiksi
energiatehokkaita LED-valaisimia ja pyrimme aina siihen, että uusi
mallisto kuormittaa vähemmän ympäristöä kuin edellinen.
Toimiva huolto pidentää muutenkin pitkäikäisten tuotteidemme
elinkaarta ja ehkäisee turhaa jätteiden syntymistä. Olemme
vastuullisena toimijana rekisteröityneet niin pakkausalan
ympäristörekisteri PYRiin kuin sähkötuotteiden
kierrätyksestä vastaavaan SER-tuottajayhteisöönkin.
Ympäristötyö perustuu jokaisen työntekijän tietoisuuteen ja
sitoutumiseen huolehtia yhteisestä maailmastamme.

ENVIRONMENT
Pure nature is close to our hearts and ecology is taken in account
in our everyday business including a certified ISO 14001 –
environmental management system. Our products are always
designed and manufactured according to green values. All of
our lighting products are LED based and energy efficient and we
always strive for our new collection’s impact on the environment
to be smaller than the previous one had.
A good maintenance prolongs the already long life cycle of our
products and minimizes the waste produced. As a responsible
business, we are registered in the environmental register of
packaging PYR as well as in the SER-producer community,
which is responsible of recycling electronic products.
Our environmental work is based on each of our employees
awareness and dedication to the welfare of our common world.
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Graniitti on Suomen yleisin kiviaines.
Granite is Finland’s most common natural stone.

VAHVUUTEMME

OUR STRENGTHS

Olemme vastuullinen toimija, jonka selkärankana on kokenut ja
ammattitaitoinen asiantuntijaorganisaatio. Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme huolettomia tuotteita ja palveluita avaimet
käteen -periaatteella. Suunnittelemme tuotteiden elinkaaren
kokonaisvaltaisesti niin, että kaikki ostosta ja logistiikasta huoltoon
onnistuu keskitetysti kauttamme. Toimintaamme
ohjaa ISO 9001 -laatujärjestelmä.

We are a responsible business with experienced and professional
experts as the backbone of the company. We offer our partners
clever products and services that are ready on the spot. We plan
the life circle of our products comprehensively so that every
step from purchase and logistics to maintenance can be
managed. Our business is guided by
the ISO 9001-standard.

Toimimme asiakaslähtöisesti tarjoamalla yksilöllisiä ja
innovatiivisia sisustusratkaisuja, joissa huomioimme paikalliset
olosuhteet ja makumieltymykset. Keskitymme vahvuuksiimme ja
kehitämme niitä edelleen.

We work customer-oriented by offering personal and innovative
interior decoration solutions in which we take in account the local
conditions and tastes. We strive to concentrate on our strengths
and aim to improve them even further.

Omien tuotemerkkiemme lisäksi edustamme useita vahvoja
kansainvälisiä brändejä ja varmistamme näin, että jokainen asiakas
löytää valikoimastamme itselleen sopivimman vaihtoehdon.

In addition to our own brands, we represent several strong
international brands and thus make sure that there is a perfect
product for each and every customer in our collection.
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LAPETEK
Lapetekin tuotemerkki sai alkunsa 90-luvulla, jolloin syntyi
ajatus ensimmäisestä omasta liesikupumallistosta. Nykypäivänä
Lapetekin laajaksi kasvanut tuotevalikoima sisältää runsaasti
erilaisia liesikupuja ja -tuulettimia sekä keittiöhanoja.
Merkki tunnetaan hyvästä hinta-laatusuhteesta ja teknisesti
korkeasta laadusta. Mallistossa on panostettu erityisesti
viimeisteltyyn ulkonäköön. Kaikki tuotteet on suunniteltu
kylmän ilmanalan ja pohjoiseurooppalaisen rakentamisen
erityistarpeet huomioiden.
Luotettava Lapetek on aina huoleton valinta.

Lapetek’s own brand commenced in the early 90’s when an idea
of an own cooker hood collection was born. Today Lapetek’s
collection has grown to include a wide variety of different kinds of
cooker hoods and faucets.
The brand is known for its good quality-price ratio and high
technical quality. There is an extra emphasis on the finished design
of the collection. All the products are engineered to meet the
special requirements of the cold climate and Northern European
way of building.
The reliable Lapetek is always a carefree choice.
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BLANCO
Blanco on vuonna 1925 perustettu saksalainen perheyritys, joka
keskittyy allaskeskusten valmistamiseen. Altaat, hanat sekä
jätteiden lajittelumekanismit ovat keittiön käytetyimpiä varusteita.
Blancon laaja valikoima takaa, että jokaiseen kotiin
löytyy sopiva tuote.

Blanco is a German family-business established in 1925, which
focuses on manufacturing kitchen sinks. Sinks, mixer taps and
waste separation are the most used kitchen appliances. Blanco
offers a wide selection of products, which ensures a perfect
product for every home.

Blanco on kasvanut yhdeksi alan suurimmista ja arvostetuimmista
toimijoista maailmassa. Se tunnetaan edelläkävijänä niin laadussa,
toiminnallisuudessa kuin muotoilussakin. Tuotteet valmistetaan
yhtiön omissa uudenaikaisissa tuotantolaitoksissa ja Blancon
palkittu design on yrityksen oman henkilökunnan käsialaa.
Lapetek tekee tiivistä yhteistyötä Blancon kanssa varmistaen,
että tuotteiden suunnittelussa huomioidaan myös
pohjoismaiset erityistarpeet.

Blanco has grown into one of the biggest and most respected
actors of its own field. It is well known as the forerunner
in quality, functionality as well as in design. All of their products
are manufactured in their own modern facilities and Blanco’s
acclaimed design is the handwork of their own employees.
Lapetek works closely with Blanco to ensure that also the
Nordic needs are met in Blanco’s design.
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LIMENTE HELSINKI
Limente Helsingin taustalla on yli kahdenkymmenen vuoden
kokemus valaistuksesta Lapetek-tuotemerkillä. Valaistukseen
kohdistuvat vaatimukset ja odotukset ovat ajan kuluessa muuttuneet uusien arvojen ja mieltymysten myötä. Valaisinmalliston
uudistuessa oli paikallaan ottaa käyttöön täysin uusi ja raikas tuotemerkki. Limenten kulmakiviä ovat viimeistelty muotoilu, vaivaton käyttömukavuus, ekologisuus sekä uudenaikainen teknologia.

The background of Limente Helsinki is the lighting experience
of 20 years with the Lapetek brand. The lighting demands and
expectations have changed over time with new values and
preferences. As the lighting collection was renewed, it was time
to launch a new, fresh brand. Finish design, easy and comfortable
use, ecological and modern technology are
the cornerstones of Limente.

Lapetek on ollut rohkeasti luomassa uusia valaistuksen suuntia
huomioiden ihmisten tarpeet, katsoen samalla kauas horisonttiin.
Limenten noustua uudeksi tuotemerkiksi, vastaa se entistäkin
loistokkaammin älykkäästä ja modernista
sisätilojen valaistuksesta ja sen ohjauksesta.

Lapetek had been creating new directions for lighting considering
the customers’ needs and simultaneously looking into the distant
future. As Limente rises to become a new brand for lighting, it is
even more brightly answering to the demand of an intelligent and
modern interior lighting and its control.

Limente on erillinen valaistukseen keskittynyt yritys, jonka
tuotekehitystä, suunnittelua ja muotoilua johdetaan Suomesta.
Limentellä on toimintaa myös Suomen ulkopuolella.
Merkin nimenä on tuotteiden alkuperästä
ytimekkäästi kertova Limente Helsinki.

Limente is a pure lighting company where both development and
design of the brand are led from Finland. There is a clear
demand for Limente outside Finland.
That is why the brand’s name is Limente Helsinki,
telling its origin with pride.

15

LAPETEK GROUP
Freesenkatu 4
FI-00100 Helsinki
Finland
LAPETEK
Kankiraudantie 1
FI-00700 Helsinki
Finland
LIMENTE
Kankiraudantie 1
FI-00700 Helsinki
Finland
www.lapetek.com
www.limente.com

Suomalainen mustikka on todellinen terveyspommi.
The Finnish Blueberry owns many heatlhy qualities.

