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DOREMI plays on imaginative, ecological 
and Northern themes. It fits in beautifully 
with a broad range of lifestyles and interi-
ors from public spaces to small, intimate 
rooms. DOREMI consists of three trapezium-
shaped cushions zipped together. You can 
close them into a nest, a hut, a burrow, a 
tent, a pyramid, a playground slide, or link 
them in a chain to see them transform into 
a string of mounds, a reading circle, a boat, 
or a chain of seats. Unfolded, three DOREMI 
chairs can be linked together as a circle of 
seats formed by eight cushions. 

Dimensions: w 1300 x h 1200 x d 900 mm

The form language of this versatile acoustic 
divider has its roots in Finnish building tradi-
tion. Päre is a cheerful magazine rack, a stor-
age rack, a mail rack for internal mail, and a 
beautiful acoustic wall. Päre is manufactured 
from 100% recyclable polyester felt. The 
design ensures minimal waste of both felt 
and metal parts. The innovative installation 
system means that the attachment of a full-
height divider only requires three screws. The 
width of a standard module is 855 or 1200 
mm and the heights 1800 or 2350  mm. Three 
different patterns Päre-1, Päre-2 and new 
Päre-3. Felt colours: white, grey, dark grey 
and black. New material option 4 mm plywood 
(birch, natural colour or stained).

Päre toimii kauniina, akustoivana sei-
näpintana, säilyttimena, lehtitelineenä 
ja lokerikkona sisäisessä postituksessa. 
Päre valmistetaan 100 % kierrätettävästä 
polyesterhuovasta. Tuotteen muotoilu minimoi 
huovan ja metalliosien materiaalihukan. 
Innovatiivinen asennustapa mahdollistaa 
täyskorkean seinämoduulin kiinnityksen vain 
kolmella ruuvilla. Standardimoduulin leveydet 
ovat 855 tai 1200 mm ja korkeudet 1800 tai 
2350 mm. Kuviopanelit Päre-1, Päre-2 ja 
uusi Päre-3. Huopavärit valkoinen, harmaa, 
tumman harmaa ja musta. Uutena materiaa-
livaihtoehtona 4 mm vaneri (luonnonvärinen 
tai petsattu koivu).

DOREMI
Design Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, 
Mikko Nissilä and Elina Nissinen
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DOREMI:n teemoina ovat elämyksellisyys, 
ekologisuus ja pohjoisuus. Kaluste sopii 
osaksi monenlaista elämäntyyliä julkisista 
tiloista pieniin yksityisiin tiloihin saakka. 
DOREMI muodostuu kolmesta vetoketjulla 
yhteen liitettävästä puolisuunnikastyynystä. 
Kehäksi suljettuna kaluste toimii noja-
tuolin tapaan ollen samalla pesä, maja, 
syli, divaani, sänky, liukumäki, kolo, teltta 
ja pyramidi. Toisiinsa yhdisteltynä syntyy 
tyynyistä kumpareikko, lukurinki, vene tai 
istuinketju. Kolme DOREMI tuolia on tasoon 
avattuna liitettävissä toisiinsa 8 tyynyn 
istuinympyräksi. 

Mitat: l 1300 x k 1200 x s 900 mm

JIM AND JULES
Design Ilkka Suppanen

Jim and Jules represent different characters, 
chairs with their own qualities that compete 
for the users attention. However, they are also 
close relatives that share common parts and 
a consistent form. Jim and Jules are easy 
chairs for lobbies and reception areas as well 
as for relaxation. Both are symmetrical (but 
different) in shape. Two alternative bases, low, 
more relaxed position (X) and higher, more 
straight sitting position (HX).  The seat is an 
allcovered pressed wooden construction with 
a steel base. 

Jim ja Jules ovat luonteeltaan erilaisia, 
omilla ominaisuuksillaan istujien huomiosta 
kilpailevia tuoleja, jotka kuitenkin ovat 
läheisiä sukulaisia jakaen yhteisiä osia sekä 
yhtenäisen muotokielen. Jim ja Jules ovat 
lepotuoleja odotustiloihin ja rentoutumiseen. 
Molemmat ovat muodoltaan symmetrisiä 
(mutta erilaisia). Istuin on ympäriverhoiltu 
puupuriste ja ristikkojalusta terästä. Molem-
missa vaihtoehtoina matala, lepotuolimainen 
ristikkojalusta (X)  tai korkeampi, pystympi 
ristikkojalusta (HX). Istuin on ympäriverhoiltu 
puupuriste ja jalusta (myös pyörillä) terästä. 

CATHERINE
Design Ilkka Suppanen

Catherine is a lounge chair for waiting ar-
eas and relaxed spaces. It’s asymmetrical 
(left or right, L or R) or symmetrical (R&L) 
in shape, inviting you to sit in any relaxed 
position. Two alternative bases, low, more 
relaxed position (X) and higher, more 
straight sitting position (HX). The seat is 
of entirely upholstered compressed wood, 
with a steel base. Catherine Ottoman 
completes the collection.  

CAESAR
Design MottoWasabi/Yuki Abe

Caesar is a simple, light and airy chair 
for a wide range of purposes. With the 
relaxed but strong form language showing 
all the playfulness and asymmetry so 
typical of Abe’s style, Caesar chairs, even 
in large groups, will give public spaces 
personality and rhythm. The base is 
16 mm steel tubing, powder painted or 
chromed. Seats in 6 mm solid laminate, 
or wood veneer. The stackable Caesar is 
available either uncovered, seat & back 
covered or with seat only covered.

Measurements:  

Caesar-1: w 470 x h 780-810 x d 500 mm 

Measurements: 
Jim/X: w 800 x h 410/950 x d 850 mm 
Jim/HX: w 800 x h 450/1100 x d 800 mm 
Jules/X: w 800 x h 410/950 x d 850 mm
Jules/HX: w 800 x h 450/1100 x d 800 mm

Mitat: 
Jim/X: l 800 x k 410/950 x s 850 mm
Jim/HX: l 800 x k 450/1100 x s 800 mm
Jules/X: l 800 x k 410/950 x s 850 mm
Jules/HX: l 800 x k 450/1100 x s 800 mm

Measurements: 
Catherine R or L/X: w 650 x h 410/950 x d 850 mm 
Catherine R or L/HX: w 650 x h 450/1100 x d 800 mm 
Catherine R&L/X: w 800 x h 410/950 x d 850 mm 
Catherine R&L/HX: w 800 x h 450/1100 x d 800 mm

Mitat: 
Catherine R tai L/X: l 650 x k 410/950 x s 850 mm 
Catherine R tai L/HX: l 650 x k 450/1100 x s 800 mm 
Catherine R&L/X: l 800 x k 410/950 x s 850 mm 
Catherine R&L/HX: l 800 x k 450/1100 x s 800 mm  

Catherine on lepotuoli odotustiloihin ja 
rentoutumiseen. Epäsymmetrinen (vasen 
tai oikea) muoto innostaa istumaan 
rennosti eri asennoissa. Myös symmetrinen 
(R&L) muoto. Molemmissa vaihtoehtoina 
matala, lepotuolimainen ristikkojalusta 
(X)  tai korkeampi, pystympi ristikkojalusta 
(HX). Istuin on ympäriverhoiltu puupuriste 
ja jalusta terästä.

ROSEBUD
Design Ilkka Suppanen

Rosebud is a comfortable small armchair in 
classic style for lobbies, other waiting and 
reception areas and conference.The shapes 
of the seat and the thin metal structure in 
the framework give the chair its light and 
attractive flower-like appearance. The frame  
is 10 mm steel rod. Also available with a 
X-base and round base (R). 

Rosebud on Ilkka Suppasen suunnittelema 
klassinen, pieni ja mukava aulojen, muiden 
odotus- ja vastaanottotilojen sekä neuvot-
telutilojen tuoli. Istuimen muodot ja ohut 10 
mm terästankorakenne jalustassa tekevät 
tuolista keveän ja kauniin kuin kukan. 
Saatavana myös X-ristikko- ja  laippa-
jalustalla (R). 

Measurements: 
Rosebud-1/T: w 720  x h 430/770 x d 660 mm
Rosebud-1/HX: w 720 x h 450/860 x d 610 mm 
Rosebud-1/R: w 720 x h 430/810 x d 615 mm 

Mitat: 
Rosebud-1/T: l 720  x k 430/770 x s 660 mm 
Rosebud-1/HX: l 720 x k 450/860 x s 610 mm
Rosebud-1/R: l 720 x k 430/810 x s 615 mm

PÄRE
Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe

Caesar on yksinkertainen, kevyt ja ilmava 
tuoli- , penkki- ja pöytämallisto moneen 
käyttöön. Muotokielessä näkyy Aben suun-
nittelulle tyypillinen leikkisyys ja asymmetri-
syys. Caesarien rento mutta samalla vahva 
muotokieli tuo myös isoina ryhminä persoo-
nallisuutta ja rytmiä erilaisiin moderneihin 
tiloihin. Jalusta on 16 mm teräsputkea 
jauhemaalattuna tai kromattuna. Istuinosat 
ja kannet 6 mm massiivilaminaattia tai 
puuviilutettuna. Tuoleissa verhoiluvaihto-
ehtoina verhoilematon, istuinverhoiltu tai 
istuin&selkä verhoiltuna.

Mitat: 
Caesar-1 pikkutuoli: l 470 x k 780-810 x s 500 mm

Jules/HX

Jim/HX

Liuske, design is a versatile, variable, modular 
wall element. With brackets of varying lengths or 
depths, the elements can be arranged in a variety 
of three-dimensional compositions. Liuske works 
as large installations in lobbies and waiting 
areas, while a single Liuske-1 element makes a 
stylish, functional coat rack at home or at the of-
fice, or provides a place for your keys, sunglasses 
and wallet behind the turning front plate. The 
tie rod behind the elements can accommodate 
a hook, a shelf, a coat hanger or a light. Liuske 
can be purchased individually or in batches of 
five and comes with a background panel that is 
easy to attach to the wall. Liuske collection is 
also providing a freestanding Liuske-3 coat rack.  
Liuske material options:Steel plate, plywood, felt, 
laminate, mirror.

Liuske on modulaarinen, monipuolinen ja 
muunneltava seinäelementti. Eri pituisilla/
syvyisillä kiinnikkeillä voidaan toteuttaa erilaisia 
kolmiulotteisia sommitelmia. Liuske toimii 
isoina installaatioina auloissa ja olohuoneis-
sa. Yksittäinen Liuske-1 seinällä ja Liuske-3 
vapaastiseisovana lattialla on toimiva ja tyylikäs 
vaatenaulakko kotona ja toimistossa. Liuske 
on myös eteiskaluste, jossa säilyttää avaimet, 
aurinkolasit ja lompakko. Liuskeiden taakse kiin-
nitystankoon voi ripustaa koukun, huopatason, 
henkarin tai valon. Kääntyvän etulevyn ansiosta 
säilytettäviin esineisiin pääsee aina helposti 
käsiksi. Liusketta saa yksittäisinä kappaleina tai 
viiden sarjoissa helposti seinään kiinnitettävällä 
taustalevyllä varustettuna. Liuskeen materi-
aalivaihtoehdot: Teräslevy, vaneri, laminaatti, 
huopa, peili. 

TOLLO
Design Ilkka Suppanen

Tollo is a wide collection of different 
lamps and other interior elements 
made of crumpled piece of flame-
resistant paper. They create inspiring, 
intimate spaces below and also work 
as a space divider in a meeting room 
or a lobby, for example. Tollo is a 
unique ceiling with or without lamps. 
It is impressive, variable and delicate, 
and always of a unique shape. The 
bases are made of steel. Different 
sizes available.

Tollo on laaja, rypistetystä, palamat-
tomasta erikoispaperista valmistettu 
valaisin ja sisustuselementti mallisto. 
Esineet muodostavat alleen, inspiroi-
van, intiimin tilan ja toimivat myös 
tilanrajaajana esimerkiksi neuvottelu-
tilassa tai aulatilassa. Tollo on oma-
peräinen kattorakennelma lampulla 
tai ilman. Tollo valaisin on näyttävä, 
monimuotoinen ja herkkä. Tollon muoto 
on aina ainutkertainen. Jalustat on 
valmistettu teräksestä. 

Measurements: 
Tollo-Cloud: w “2000” x h “1000” x d “2000” mm 
Tollo-Baby Cloud: w “1200” x h “500” x d “1200” mm 
Tollo-Willow: w “2000” x h “2400” x d “2200” mm 
Tollo-Blooming: w “1000” x h “1800” x d “1000” mm 
Tollo-Pontoon: w “1200” x h “450” x d “350” mm 
Tollo-Hitch: w “1200” x h “1200” x d “500” mm

Mitat: 
Tollo-Cloud: l ”2000” x k ”1000” x s ”2000” mm 
Tollo-Baby Cloud: l ”1200” x k ”500” x s ”1200” mm 
Tollo-Willow: l ”2000” x k ”2400” x s ”2200” mm 
Tollo-Blooming: l ”1000” x k ”1800” x s ”1000” mm 
Tollo-Pontoon: l ”1200” x k ”450” x s ”350” mm 
Tollo-Hitch: l “1200” x k “1200” x s “500” mm
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TAITE
Design Ari Kanerva

The Taite armchair and sofa range came 
about from a boredom with fixed-standard 
furniture tubes. Laser cutting allows the 
lines of the frame to change direction and 
the surfaces to taper or widen at whichever 
point looks good. Bending the thin steel plate 
at exactly the right spot ensures structural 
strength and an individual look for the chair. 
The contrast between the materials and 
colours of the frame and upholstery is high-
lighted by the cut-open steel-plate frame 
and results in a combination of industrial 
ruggedness and cosy softness. Tables of dif-
ferent sizes and heights are complementing 
the collection.

 
Taite-nojatuoli- ja sohvamalliston suunnit-
telun lähtökohtana oli Ari Kanervan kyllästy-
minen valmiiksi mitoitettujen kalusteputkien 
maailmaan. Laserleikattu runko antaa 
mahdollisuuden vaihtaa viivan suuntaa 
juuri siinä missä se hyvältä näyttää. Tulee 
vapaus tehdä kapenevia ja leveneviä pintoja. 
Ohuen teräslevyn taittaminen juuri oikeassa 
kohdassa luo rakenteellisen vahvuuden 
ja antaa myös kalusteelle persoonallisen 
ulkonäön. Rungon ja verhoilun materiaalien 
ja värien välinen kontrasti tulee hyvin esiin 
auki leikatusta teräslevyrungosta. Kalustees-
sa on teollista karkeutta ja kodin omaista 
pehmeyttä. Mallistoa täydentävät erikokoiset 
ja korkuiset pöydät. 

Dimensions: 
Taite-1/1 (without arms): w 665 x h 640 x d 730 mm 
Taite-1/2 (with arms): w 690 x h 640 x d 730 mm
Taite-2/1+3/1 (without arms): w 2300 x h 640 x d 1400 mm
Taite ST 1:w 1200 x h 350 x d  600 mm
Taite ST Ø 500: h 350 mm

Mitat: 
Taite-1/1 (ilman käsinojia): l 665 x k 640 x s 730 mm
Taite-1/2 (käsinojilla): l 690 x k 640 x s 730 mm
Taite-2/1+3/1 (ilman käsinojia): l 2300 x k 640 x s 1400 mm
Taite ST 1:l 1200 x k 350 x s  600 mm
Taite ST Ø 500: k 350 mm

Dimensions:
Liuske-1: w 240 x h 210 x d 57/97/137 mm 
Liuske-5: w 600 x h 520 x d 57/97/137 mm
Liuske-10: w 960 x h 730 x d 57/97/137 mm 
Liuske-3: w 700 x h 1640 x d 400 mm

Mitat:
Liuske-1: l 240 x k 210 x s 57/97/137 mm
Liuske-5: l 600 x k 520 x s 57/97/137 mm 
Liuske-10: l 960 x k 730 x s 57/97/137 mm 
Liuske-3: l 700 x k 1640 x s 400 mm 

talevyllä varustettuna. Liuskeen materi
vaihtoehdot: Teräslevy, vaneri, laminaatti, 
pa, peili.
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LIUSKE
Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe

Tollo-Hitch

Tollo-Blooming

Tollo-Pontoon

Tollo-Cloud Liuske-3

Liuske-1



DOREMI plays on imaginative, ecological 
and Northern themes. It fits in beautifully 
with a broad range of lifestyles and interi-
ors from public spaces to small, intimate 
rooms. DOREMI consists of three trapezium-
shaped cushions zipped together. You can 
close them into a nest, a hut, a burrow, a 
tent, a pyramid, a playground slide, or link 
them in a chain to see them transform into 
a string of mounds, a reading circle, a boat, 
or a chain of seats. Unfolded, three DOREMI 
chairs can be linked together as a circle of 
seats formed by eight cushions. 

Dimensions: w 1300 x h 1200 x d 900 mm

The form language of this versatile acoustic 
divider has its roots in Finnish building tradi-
tion. Päre is a cheerful magazine rack, a stor-
age rack, a mail rack for internal mail, and a 
beautiful acoustic wall. Päre is manufactured 
from 100% recyclable polyester felt. The 
design ensures minimal waste of both felt 
and metal parts. The innovative installation 
system means that the attachment of a full-
height divider only requires three screws. The 
width of a standard module is 855 or 1200 
mm and the heights 1800 or 2350  mm. Three 
different patterns Päre-1, Päre-2 and new 
Päre-3. Felt colours: white, grey, dark grey 
and black. New material option 4 mm plywood 
(birch, natural colour or stained).

Päre toimii kauniina, akustoivana sei-
näpintana, säilyttimena, lehtitelineenä 
ja lokerikkona sisäisessä postituksessa. 
Päre valmistetaan 100 % kierrätettävästä 
polyesterhuovasta. Tuotteen muotoilu minimoi 
huovan ja metalliosien materiaalihukan. 
Innovatiivinen asennustapa mahdollistaa 
täyskorkean seinämoduulin kiinnityksen vain 
kolmella ruuvilla. Standardimoduulin leveydet 
ovat 855 tai 1200 mm ja korkeudet 1800 tai 
2350 mm. Kuviopanelit Päre-1, Päre-2 ja 
uusi Päre-3. Huopavärit valkoinen, harmaa, 
tumman harmaa ja musta. Uutena materiaa-
livaihtoehtona 4 mm vaneri (luonnonvärinen 
tai petsattu koivu).

DOREMI
Design Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, 
Mikko Nissilä and Elina Nissinen
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DOREMI:n teemoina ovat elämyksellisyys, 
ekologisuus ja pohjoisuus. Kaluste sopii 
osaksi monenlaista elämäntyyliä julkisista 
tiloista pieniin yksityisiin tiloihin saakka. 
DOREMI muodostuu kolmesta vetoketjulla 
yhteen liitettävästä puolisuunnikastyynystä. 
Kehäksi suljettuna kaluste toimii noja-
tuolin tapaan ollen samalla pesä, maja, 
syli, divaani, sänky, liukumäki, kolo, teltta 
ja pyramidi. Toisiinsa yhdisteltynä syntyy 
tyynyistä kumpareikko, lukurinki, vene tai 
istuinketju. Kolme DOREMI tuolia on tasoon 
avattuna liitettävissä toisiinsa 8 tyynyn 
istuinympyräksi. 

Mitat: l 1300 x k 1200 x s 900 mm

JIM AND JULES
Design Ilkka Suppanen

Jim and Jules represent different characters, 
chairs with their own qualities that compete 
for the users attention. However, they are also 
close relatives that share common parts and 
a consistent form. Jim and Jules are easy 
chairs for lobbies and reception areas as well 
as for relaxation. Both are symmetrical (but 
different) in shape. Two alternative bases, low, 
more relaxed position (X) and higher, more 
straight sitting position (HX).  The seat is an 
allcovered pressed wooden construction with 
a steel base. 

Jim ja Jules ovat luonteeltaan erilaisia, 
omilla ominaisuuksillaan istujien huomiosta 
kilpailevia tuoleja, jotka kuitenkin ovat 
läheisiä sukulaisia jakaen yhteisiä osia sekä 
yhtenäisen muotokielen. Jim ja Jules ovat 
lepotuoleja odotustiloihin ja rentoutumiseen. 
Molemmat ovat muodoltaan symmetrisiä 
(mutta erilaisia). Istuin on ympäriverhoiltu 
puupuriste ja ristikkojalusta terästä. Molem-
missa vaihtoehtoina matala, lepotuolimainen 
ristikkojalusta (X)  tai korkeampi, pystympi 
ristikkojalusta (HX). Istuin on ympäriverhoiltu 
puupuriste ja jalusta (myös pyörillä) terästä. 

CATHERINE
Design Ilkka Suppanen

Catherine is a lounge chair for waiting ar-
eas and relaxed spaces. It’s asymmetrical 
(left or right, L or R) or symmetrical (R&L) 
in shape, inviting you to sit in any relaxed 
position. Two alternative bases, low, more 
relaxed position (X) and higher, more 
straight sitting position (HX). The seat is 
of entirely upholstered compressed wood, 
with a steel base. Catherine Ottoman 
completes the collection.  

CAESAR
Design MottoWasabi/Yuki Abe

Caesar is a simple, light and airy chair 
for a wide range of purposes. With the 
relaxed but strong form language showing 
all the playfulness and asymmetry so 
typical of Abe’s style, Caesar chairs, even 
in large groups, will give public spaces 
personality and rhythm. The base is 
16 mm steel tubing, powder painted or 
chromed. Seats in 6 mm solid laminate, 
or wood veneer. The stackable Caesar is 
available either uncovered, seat & back 
covered or with seat only covered.

Measurements:  

Caesar-1: w 470 x h 780-810 x d 500 mm 

Measurements: 
Jim/X: w 800 x h 410/950 x d 850 mm 
Jim/HX: w 800 x h 450/1100 x d 800 mm 
Jules/X: w 800 x h 410/950 x d 850 mm
Jules/HX: w 800 x h 450/1100 x d 800 mm

Mitat: 
Jim/X: l 800 x k 410/950 x s 850 mm
Jim/HX: l 800 x k 450/1100 x s 800 mm
Jules/X: l 800 x k 410/950 x s 850 mm
Jules/HX: l 800 x k 450/1100 x s 800 mm

Measurements: 
Catherine R or L/X: w 650 x h 410/950 x d 850 mm 
Catherine R or L/HX: w 650 x h 450/1100 x d 800 mm 
Catherine R&L/X: w 800 x h 410/950 x d 850 mm 
Catherine R&L/HX: w 800 x h 450/1100 x d 800 mm

Mitat: 
Catherine R tai L/X: l 650 x k 410/950 x s 850 mm 
Catherine R tai L/HX: l 650 x k 450/1100 x s 800 mm 
Catherine R&L/X: l 800 x k 410/950 x s 850 mm 
Catherine R&L/HX: l 800 x k 450/1100 x s 800 mm  

Catherine on lepotuoli odotustiloihin ja 
rentoutumiseen. Epäsymmetrinen (vasen 
tai oikea) muoto innostaa istumaan 
rennosti eri asennoissa. Myös symmetrinen 
(R&L) muoto. Molemmissa vaihtoehtoina 
matala, lepotuolimainen ristikkojalusta 
(X)  tai korkeampi, pystympi ristikkojalusta 
(HX). Istuin on ympäriverhoiltu puupuriste 
ja jalusta terästä.

ROSEBUD
Design Ilkka Suppanen

Rosebud is a comfortable small armchair in 
classic style for lobbies, other waiting and 
reception areas and conference.The shapes 
of the seat and the thin metal structure in 
the framework give the chair its light and 
attractive flower-like appearance. The frame  
is 10 mm steel rod. Also available with a 
X-base and round base (R). 

Rosebud on Ilkka Suppasen suunnittelema 
klassinen, pieni ja mukava aulojen, muiden 
odotus- ja vastaanottotilojen sekä neuvot-
telutilojen tuoli. Istuimen muodot ja ohut 10 
mm terästankorakenne jalustassa tekevät 
tuolista keveän ja kauniin kuin kukan. 
Saatavana myös X-ristikko- ja  laippa-
jalustalla (R). 

Measurements: 
Rosebud-1/T: w 720  x h 430/770 x d 660 mm
Rosebud-1/HX: w 720 x h 450/860 x d 610 mm 
Rosebud-1/R: w 720 x h 430/810 x d 615 mm 

Mitat: 
Rosebud-1/T: l 720  x k 430/770 x s 660 mm 
Rosebud-1/HX: l 720 x k 450/860 x s 610 mm
Rosebud-1/R: l 720 x k 430/810 x s 615 mm

PÄRE
Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe

Caesar on yksinkertainen, kevyt ja ilmava 
tuoli- , penkki- ja pöytämallisto moneen 
käyttöön. Muotokielessä näkyy Aben suun-
nittelulle tyypillinen leikkisyys ja asymmetri-
syys. Caesarien rento mutta samalla vahva 
muotokieli tuo myös isoina ryhminä persoo-
nallisuutta ja rytmiä erilaisiin moderneihin 
tiloihin. Jalusta on 16 mm teräsputkea 
jauhemaalattuna tai kromattuna. Istuinosat 
ja kannet 6 mm massiivilaminaattia tai 
puuviilutettuna. Tuoleissa verhoiluvaihto-
ehtoina verhoilematon, istuinverhoiltu tai 
istuin&selkä verhoiltuna.

Mitat: 
Caesar-1 pikkutuoli: l 470 x k 780-810 x s 500 mm
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Liuske, design is a versatile, variable, modular 
wall element. With brackets of varying lengths or 
depths, the elements can be arranged in a variety 
of three-dimensional compositions. Liuske works 
as large installations in lobbies and waiting 
areas, while a single Liuske-1 element makes a 
stylish, functional coat rack at home or at the of-
fice, or provides a place for your keys, sunglasses 
and wallet behind the turning front plate. The 
tie rod behind the elements can accommodate 
a hook, a shelf, a coat hanger or a light. Liuske 
can be purchased individually or in batches of 
five and comes with a background panel that is 
easy to attach to the wall. Liuske collection is 
also providing a freestanding Liuske-3 coat rack.  
Liuske material options:Steel plate, plywood, felt, 
laminate, mirror.

Liuske on modulaarinen, monipuolinen ja 
muunneltava seinäelementti. Eri pituisilla/
syvyisillä kiinnikkeillä voidaan toteuttaa erilaisia 
kolmiulotteisia sommitelmia. Liuske toimii 
isoina installaatioina auloissa ja olohuoneis-
sa. Yksittäinen Liuske-1 seinällä ja Liuske-3 
vapaastiseisovana lattialla on toimiva ja tyylikäs 
vaatenaulakko kotona ja toimistossa. Liuske 
on myös eteiskaluste, jossa säilyttää avaimet, 
aurinkolasit ja lompakko. Liuskeiden taakse kiin-
nitystankoon voi ripustaa koukun, huopatason, 
henkarin tai valon. Kääntyvän etulevyn ansiosta 
säilytettäviin esineisiin pääsee aina helposti 
käsiksi. Liusketta saa yksittäisinä kappaleina tai 
viiden sarjoissa helposti seinään kiinnitettävällä 
taustalevyllä varustettuna. Liuskeen materi-
aalivaihtoehdot: Teräslevy, vaneri, laminaatti, 
huopa, peili. 

TOLLO
Design Ilkka Suppanen

Tollo is a wide collection of different 
lamps and other interior elements 
made of crumpled piece of flame-
resistant paper. They create inspiring, 
intimate spaces below and also work 
as a space divider in a meeting room 
or a lobby, for example. Tollo is a 
unique ceiling with or without lamps. 
It is impressive, variable and delicate, 
and always of a unique shape. The 
bases are made of steel. Different 
sizes available.

Tollo on laaja, rypistetystä, palamat-
tomasta erikoispaperista valmistettu 
valaisin ja sisustuselementti mallisto. 
Esineet muodostavat alleen, inspiroi-
van, intiimin tilan ja toimivat myös 
tilanrajaajana esimerkiksi neuvottelu-
tilassa tai aulatilassa. Tollo on oma-
peräinen kattorakennelma lampulla 
tai ilman. Tollo valaisin on näyttävä, 
monimuotoinen ja herkkä. Tollon muoto 
on aina ainutkertainen. Jalustat on 
valmistettu teräksestä. 

Measurements: 
Tollo-Cloud: w “2000” x h “1000” x d “2000” mm 
Tollo-Baby Cloud: w “1200” x h “500” x d “1200” mm 
Tollo-Willow: w “2000” x h “2400” x d “2200” mm 
Tollo-Blooming: w “1000” x h “1800” x d “1000” mm 
Tollo-Pontoon: w “1200” x h “450” x d “350” mm 
Tollo-Hitch: w “1200” x h “1200” x d “500” mm

Mitat: 
Tollo-Cloud: l ”2000” x k ”1000” x s ”2000” mm 
Tollo-Baby Cloud: l ”1200” x k ”500” x s ”1200” mm 
Tollo-Willow: l ”2000” x k ”2400” x s ”2200” mm 
Tollo-Blooming: l ”1000” x k ”1800” x s ”1000” mm 
Tollo-Pontoon: l ”1200” x k ”450” x s ”350” mm 
Tollo-Hitch: l “1200” x k “1200” x s “500” mm
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TAITE
Design Ari Kanerva

The Taite armchair and sofa range came 
about from a boredom with fixed-standard 
furniture tubes. Laser cutting allows the 
lines of the frame to change direction and 
the surfaces to taper or widen at whichever 
point looks good. Bending the thin steel plate 
at exactly the right spot ensures structural 
strength and an individual look for the chair. 
The contrast between the materials and 
colours of the frame and upholstery is high-
lighted by the cut-open steel-plate frame 
and results in a combination of industrial 
ruggedness and cosy softness. Tables of dif-
ferent sizes and heights are complementing 
the collection.

 
Taite-nojatuoli- ja sohvamalliston suunnit-
telun lähtökohtana oli Ari Kanervan kyllästy-
minen valmiiksi mitoitettujen kalusteputkien 
maailmaan. Laserleikattu runko antaa 
mahdollisuuden vaihtaa viivan suuntaa 
juuri siinä missä se hyvältä näyttää. Tulee 
vapaus tehdä kapenevia ja leveneviä pintoja. 
Ohuen teräslevyn taittaminen juuri oikeassa 
kohdassa luo rakenteellisen vahvuuden 
ja antaa myös kalusteelle persoonallisen 
ulkonäön. Rungon ja verhoilun materiaalien 
ja värien välinen kontrasti tulee hyvin esiin 
auki leikatusta teräslevyrungosta. Kalustees-
sa on teollista karkeutta ja kodin omaista 
pehmeyttä. Mallistoa täydentävät erikokoiset 
ja korkuiset pöydät. 

Dimensions: 
Taite-1/1 (without arms): w 665 x h 640 x d 730 mm 
Taite-1/2 (with arms): w 690 x h 640 x d 730 mm
Taite-2/1+3/1 (without arms): w 2300 x h 640 x d 1400 mm
Taite ST 1:w 1200 x h 350 x d  600 mm
Taite ST Ø 500: h 350 mm

Mitat: 
Taite-1/1 (ilman käsinojia): l 665 x k 640 x s 730 mm
Taite-1/2 (käsinojilla): l 690 x k 640 x s 730 mm
Taite-2/1+3/1 (ilman käsinojia): l 2300 x k 640 x s 1400 mm
Taite ST 1:l 1200 x k 350 x s  600 mm
Taite ST Ø 500: k 350 mm

Dimensions:
Liuske-1: w 240 x h 210 x d 57/97/137 mm 
Liuske-5: w 600 x h 520 x d 57/97/137 mm
Liuske-10: w 960 x h 730 x d 57/97/137 mm 
Liuske-3: w 700 x h 1640 x d 400 mm

Mitat:
Liuske-1: l 240 x k 210 x s 57/97/137 mm
Liuske-5: l 600 x k 520 x s 57/97/137 mm 
Liuske-10: l 960 x k 730 x s 57/97/137 mm 
Liuske-3: l 700 x k 1640 x s 400 mm 

talevyllä varustettuna. Liuskeen materi
vaihtoehdot: Teräslevy, vaneri, laminaatti, 
pa, peili.
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