
Kodin taloustavarat



Yritys

Lektar-Yhtymä on vuonna 1949 perustettu markkinointi- ja  
maahantuontiyhtiö, johon kuuluu kolme yritystä: emoyhtiö  

Lektar Oy ja tytäryritykset Bedika Oy ja Lektar Eesti Oü.

Toiminta-ajatuksenamme on toimittaa asiakkaillemme tuotteita juuri  
heidän tarpeidensa mukaisesti ja näin lisätä asiakkaan toiminnan  

tehokkuutta. Henkilöstömme asiantuntemuksella ja kokemuksella  
on tässä suuri merkitys.

Lektar Oy maahantuo rakennus- ja sisustustarvikkeita,  
teknisiä komponentteja ja petrokemian laitteita.

Bedika Oy on erikoistunut leipomo- ja pakkauskoneiden  
maahantuontiin ja markkinointiin.

Lektar Eesti Oü toimii Viron markkinoilla Tallinnasta käsin  
edustaen Lektar-Yhtymän tuotteita.

Yhteystiedot

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7

00710 Helsinki

vaihde (09) 413 55 100
www.lektar.com
info@lektar.com
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Lektar maahantuo Curverin käytännöllisiä ja arkea helpottavia muovisia 
taloustuotteita. Laajan varastomme ansiosta voimme toimittaa tuotteita 
nopeasti ympäri maata toimiville jälleemyyjillemme.

Keittiön muovituotteet
Keittiössä käytettävien muovituotteiden valikoimamme on laaja;   
meiltä löytyvät valutuskorit, aterinlaatikot, mittakannut ja tarjottimet. 

Säilytysrasiat ja tiiviöt soveltuvat ruokien säilytykseen ja pakastukseen.  
Kaikki rasiat ovat tiskikoneen- ja mikronkestäviä ja kokoja löytyy  
pienimmästä 0,25 litran rasiasta jopa 6,5 litran rasiaan.

Valikoimassamme ovat myös käytännölliset kakkukuvut, läviköt,  
mikrokuvut sekä sesonkituotteina kylmälaukut ja kylmäkallet. 

Pyykinkäsittely
Tukevat ja ilmavat pyykkikorit pitävät sekä likapyykin että puhtaan pyykin 
järjestyksessä. Valikoimastamme löytyvät korkeat, kannelliset pyykkikorit 
sekä matalat ja kannettomat puhtaan pyykin korit. 

Kaikissa pyykkikoreissamme on reiällinen runko, jonka ansiosta ilma  
kiertää korissa.  Koreissa on myös tukevat kädensijat, joiden ansiosta  
koreja on helppo kantaa ja liikutella. 

Värivaihtoehtoina ovat luonnonvalkoinen, tummanruskea, valkoinen ja 
harmaa. Pienimmän puhtaan pyykin korin tilavuus on 40 litraa ja  
suurimman likapyykkikorin tilavuus on 60 litraa. 
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Säilytyslaatikot ja korit
Erilaisissa elämäntilanteissa tarvitaan erilaisia säilytyslaatikoita vaatteille,  
leluille, varastointiin, muuttolaatikoiksi, autotalliin jne. Lektarilta löytyy  
laaja valikoima erikokoisia säilytyslaatikoita; läpikuultavia tai värillisiä,  
kannellisia tai kannettomia, pyörillä tai ilman sekä sängynaluslaatikoita. 

Säilytysratkaisu voi olla myös sisustuselementti. Tyylikkäiden laatikoiden  
ja korien avulla koti pysyy siistinä kun kaikille tavaroille on oma  
paikkansa. 

Pesu- ja kylpytuotteet
Valikoimassamme on kattava valikoima eri kokoisia ja mallisia 
pesuvateja.  

Jäteastiat ja roskakorit
Valikoimassamme on runsaasti erilaisia  
jäteastioita ja roskakoreja mm.: 
- bioastiat 6 - 10 litraa 
- poljinroskikset 20 - 50 litraa 
- paperikorit  
- heilurikansiroskikset 10 - 50 litraa 
- kannelliset jäteastiat pyörillä 110 litraa

Jakkarat
Tukevat jakkarat auttavat silloin, kun pitää kurkottaa hieman  
korkeammalle. Toimivat myös kätevänä istuimena tarvittaessa. 

Jakkaroiden korkeus on mallista riippuen 19 cm - 63 cm. 
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Nordic Stream -tuotteet suunnitellaan Ruotsissa ja siksi ne soveltuvat  
erityisen hyvin suomalaisen kuluttajan tarpeisiin. Tuotteet ovat patentoituja 
ja niissä yhdistyy premium-laatu kohtuuhinnalla, ergonomisuus ja  
tuotekehityksen innovatiivisuus painottaen kestävää kehitystä.  
Kaikissa tuotteissa on suomen- ja ruotsinkieliset pakkaukset. 
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Vaihdettavat mikrokuitumopit
Premium-laatuisia mikrokuitumoppeja on saatavilla kolmeen eri  
käyttötarkoitukseen. Mikrokuitumopit kestävät 60oC konepesun. 

Sininen mikrokuitumoppi on tarkoitettu kosteapyyhintään ja se sopii  
kaikille koville lattiapinnoille. 

Keltainen kuivapyyhintään tarkoitettu mikrokuitumoppi imee tehokkaasti 
pölyä sähköstaattisella varauksella. 

Harmaassa mikrokuitumopissa on karkeampia raitoja ja se poistaa erityisen 
hyvin tahroja ja pinttyneempää likaa. Käytetään kosteana.

Lattianpesutuotteet
Tukeva, ruostumatonta terästä oleva teleskooppivarsi (90-160 cm) on  
yhdistettävissä muihin Nordic Stream -siivousvälineisiin kätevällä Quick 
Qlick -pikalukituksella. 

Vaihdettavat moppipäät ovat premium-laatua. Viskoosi moppipää sopii 
kaikenlaisten lattioiden kosteapyyhintään. Mikrokuituisen moppipään 
kuidut imevät tehokkaasti likaa ja vettä ylös lattiasta. 

Tukevassa, soikeassa sangossa (10 l) on kätevä kaatonokka ja ergono- 
minen kantokahva. Sankoon sopivan kuppipuristimen avulla saa  
moppipäistä väännettyä ylimääräisen veden tehokkaasti pois. 

Monitoimimopit
Nordic Streamin valikoimassa olevat monitoimimopit ovat tehokkaita  
apuja nihkeä- ja kosteapyyhintään. 

160 cm monitoimimopissa on vaihdettava, kosteapyyhintään tarkoitettu 
mikrokuitumoppi. Teleskooppivarsi on ruostumatonta terästä ja sen pituus 
on säädettävissä 90-160 cm. Varsi kiinnittyy moppipäähän Quick Click- 
pikalukituksella. Mikrokuitumoppi on helppo irrottaa ja asettaa paikoilleen 
painamalla punaista lukitusmekanismia. 

Modernin ja tehokkaan Flexi-monitoimimopin taipuisan lisävarren  
ansiosta (+40 cm) pyyhkiminen matalista ja ahtaista paikoista  
onnistuu helposti. 
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Ikkunanpesutuotteet
2-in1 -ikkunanpesusetti sisältää mikrokuitumopin ja kuivauslastan.  
Pesimen voi yhdistää teleskooppivarteen korkeita ikkunoita tai peilejä 
pestäessä. Tehokas kuivauslasta ei jätä raitoja. 

Ikkunanpesimeen on saatavilla myös vaihtomoppi. Moppi kiinnittyy  
pesimeen tarranauhoilla. 

Mikrokuituliinat
Korkealaatuiset mikrokuituliinat kodin erilaisten pintojen puhdistukseen. 

Keltainen keittiöliina keittiön pintojen pyyhkimiseen kuivana tai kosteana. 
Harmaan monitoimiliinan pehmeämpi puoli kevyeen puhdistukseen ja 
karkeampi puoli pinttyneempään likaan. Sininen yleisliina sopii kodin  
pinnoille joko kuivana tai kosteana. 

Liinojen koko on 30 x 30 cm ja ne kestävät 60oC konepesun.

Rikkasetti
Tukeva rikkasetti, jossa on metallinen rikkapesä ja kestävä, alumiininen 
varsi. Rikkapesän reunoilla on harjastukset, joihin voi puhdistaa harjaan 
tarttuneet roskat. Ergonominen kädensija. 



Työkalupakit ja lokerikot

Mano-tuotteiden korkea laatu ja kestävyys on syntynyt teknologisten  
innovaatioiden ja perusteellisen työn tuloksena. Käytännölliset ja helppo- 
käyttöiset tuotteet valmistetaan Manon kehittämillä korkealaatuisilla muoteilla.

Työkalupakit
Mano-työkalupakit ovat laadukkaita ja erittäin kestäviä. Mano  
suunnittelee ja valmistaa tuotteensa itse, joten tuotteet on  
suunniteltu olemaan helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. 

Työkalupakkeja on saatavilla useita eri malleja ja kokoja. 

Perinteisissä työkalupakeissa on tukevat kantokahvat ja muovi-  
tai metallilukot. Kelta-musta huomioväri on hyvä turvallisuuslisä. 

Saatavilla on myös käytännöllisiä  
vedettäviä työkalupakkeja, joissa on  
kätevä vetokahva ja erittäin  
tukeva rakenne. 

Lokerikot ja hyllylaatikot
Manolta löytyy laaja valikoima erilaisia lokerikkoja ja hyllylaatikoita 
pientavaran säilytykseen. 
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DMC-50 varasto-/muuttolaatikko
Manon musta 50 l laatikko on erittäin kestävä ja siksi se sopii sekä  
varastointiin että muuttolaatikoksi. Laatikot ovat pinottavissa sekä  
sisäkkäin että päällekkäin. Laatikon mitat ovat 59,1 x 39,6 x 29,5 cm ja  
se on valmistettu kierrätysmuovista. 

Laatikossa on kantokahvat kaikilla neljällä sivulla ja päädyssä olevassa 
etiketissä on tyhjä tila, johon voit merkitä laatikon sisällön.  
Näin etsimäsi tavarat on helppo löytää. Saatavilla myös matalampi  
35 l laatikko, johon sopii sama, erikseen tilattava kansi. 

DMC-50K varastolaatikon kansi
Manon varastolaatikon kansi sopii sekä 50 l että 35 l varastolaatikkoon. 
Kansi on valmistettu kierrätysmuovista ja se on todella kestävä!  
Voit huoletta pinota laatikoita päällekkäin ja säästää tilaa. 

Kannen päädyissä on klipsit, joiden avulla se lukkiutuu hyvin paikoilleen. 

DMNB-42 kannellinen varastolaatikko
Kannellisen varastolaatikon tilavuus on 42 litraa. Laatikko on väriltään 
musta ja laatikon päädyissä on keltaiset kannen kiinnikkeet. 

Laatikon yhdessä kulmassa on reikä riippulukkoa varten. Laatikkoa on 
erittäin helppo kantaa ja se on pinottava. 
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Active -työkalulaukut on helppo pakata ja kuljettaa mukana.  Vahva tekstiili 
kestää työkalujen painon aiheuttaman rasituksen ja on mukava kantaa. 
Tyylikkäät puna-mustat laukut sisältävät runsaasti lokeroita eri työkaluille.

Työkalulaukut
Pehmeä työkalulaukku on helppo pakata ja kuljettaa mukana.  Vahva  
materiaali kestää työkalujen painon aiheuttaman rasituksen ja on  
mukavampi kantaa kuin perinteinen pakki. Vahva muovipohja suojaa  
laukkua ja auttaa sitä säilyttämään muotonsa. 

Kantokahvoissa on tukevat muovivahvikkeet. Laukun mukana tulee myös 
kantohihna, jossa on irrotettava olkapehmuste.  

Runsaasti lokeroita erilaisille työkaluille.  

Avoimet työkalulaukut
Avoimessa työkalulaukussa työkalut ovat helposti saatavilla. Tuettu  
kangasmateriaali tekee laukusta kevyen, mutta kuitenkin kestävän. Lauk-
kua on miellyttävä nostaa ja kantaa tukevasta, pehmustetusta  
metallikahvasta.

Laukussa on mukana kantohihna, jossa on irrotettava olkapehmuste. 

Vedettävät työkalulaukut
Vedettävää, pyörällistä työkalulaukkua on helppo liikutella. Tilavassa  
laukussa on teleskooppisen vetokahvan lisäksi kantokahva, josta laukkua 
voi huoletta nostaa. Laukussa on myös irrotettava kantohihna. 

Laukun alla on kaksi pyörää sekä kaksi muovijalkaa, joilla laukku seisoo 
tukevasti koskettamatta maata.



Valikoimassamme on huolellisesti valittu valikoima Keterin ratkaisuja työkalujen 
säilytykseen ja varastointiin. Jokainen Keterin tuote on suunniteltu ja toteutettu 
vastaamaan kuluttajien vaatimuksia niin käytettävyyden, kestävyyden kuin 
muotoilunkin osalta.

Työkalupakit ja kodin muovituotteet

Työkalupakit
Keterin työkalupakit on suunniteltu kestämään ja ne soveltuvat sekä  
koti- että ammattikäyttöön. 

Valikoimassamme on perinteisiä työkalupakkeja, Cantilever lokeropakkeja 
sekä järeämpää käyttöä varten pyörillä liikuteltavia työkalupakkeja. 
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Lektar maahantuo Hobby Lifen käytännöllisiä ja arkea helpottavia muovisia 
taloustarvikkeita. Laajan varastomme ansiosta voimme toimittaa tuotteita 
nopeasti ympäri maata toimiville jälleenmyyjillemme. 

Kodin muovituotteet
Varastossamme on kattava valikoima laadukkaita Hobby Life -tuotteita:  
keittiötarvikkeita, säilytyslaatikoita ja jäteastioita. 

Valikoimissamme olevat Hobby Life -keittiötuotteet ovat elintarvikemuovia 
(BPA-vapaata polypropeenia). Tuotteet ovat mikronkestäviä ja pestävissä 
astianpesukoneessa. 



Maahantuoja: 
Lektar Oy 

Hiekkakiventie 7 
00710 Helsinki

puh. (09) 413 55 100 
www.lektar.com 
info@lektar.com
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