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Dimensions:
Doremi-1: w 1300 x h 450 x d 800 mm
Doremi-2: w 1300 x h 760 x d 1200 mm
Doremi-3: w 1300 x h 1200 x d 900 mm

Dimensions:
Taite-C1 (large): w 490 x h 820 x d 500 mm
Taite-S1 (small): w 460 x h 720 x d 500 mm
Taite CT 800x2000: w 2000 x h 720 x d 800 mm
Taite SH Ø 750: h 1050 mm

Mitat:
Doremi-1: l 1300 x k 450 x s 800 mm
Doremi-2: l 1300 x k 760 x s 1200 mm
Doremi-3: l 1300 x k 1200 x s 900 mm

Mitat:
Taite-C1 (iso): l 490 x k 820 x s 500 mm
Taite-S1 (pieni): l 460 x k 720 x s 500 mm
Taite CT 800x2000: l 2000 x k 720 x s 800 mm
Taite SH Ø 750: k 1050 mm

Taite-tuoli on suunniteltu sekä julkisiin
tiloihin että moderneihin koteihin. Tuolin
runko mukailee Taite nojatuolista tuttua
laserleikatusta ohutlevystä taivuteltua
rakennetta. Yhteen runkoon on suunniteltu
kaksi erilailla leikattua selkänoja- ja
istuinpuristeparia. Isommilla verhoiluilla
puristeilla saadaan neuvottelutuolimaista
mukavuutta ja pienemmillä kevyempää
pikkutuolimaista tunnelmaa. Tuolissa
on vanhaa teollista kauneutta vaikka
muotoilu ja rakenne ovat normaalin kaavan
ulkopuolelta.
Taite-pöytä (kuvassa 2000x800, myös
muita kokoja) soveltuu neuvottelupöydäksi, työpöydäksi tai vaikkapa ruokapöydäksi. Taite-pöytämallistoon kuuluu myös
sohvapöytiä ja seisomakorkuisia pöytiä.
Tomoko-1

BLOM
Design Yuki Abe
Blom tuoli ja sohva, design Yuki Abe.
Blom muistuttaa kukkaa. Pussien
täytemateriaalina on polystyreeni palloja
ja istuin muovautuu käyttäjän mukaan.
Kalusteen runko on jauhemaalattua tai
kromattua terästä. Blom sohvaa ja tuolia
toimitetaan putki/terästankojalustalla.

Blom chair and sofa, design Yuki Abe.
Blom has a shape resembling a flower
bursting into bloom. The bags are filled
with polystyrene beads, and the seat will
mould to the sitter’s shape. The frame
is powder-coated or chromed steel. The
Blom chairs and sofas have a tubular /
steel rod base.

Design Ilkka Suppanen

Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe

CHARLOTTE SOFA

TOMOKO

To
Tom
Tomoko is a sheltering, acoustic piece of
ofﬁce furniture for privacy and concentration
ofﬁ
in open-plan offices, lobbies, recovery
roo
rooms and other open spaces. Tomoko
he
helps you to create an immediate territory
of your own by eliminating elements that
int
interfere with your concentration, such as
no
noise or visual distractions. At the same
tim
time, it signals to others that you are not
to be disturbed. At home, Tomoko gives
you a quiet place for reading a relaxing
bo
book or focusing on your home office work.
To
Tomoko can also be built as a light fitting.
The hood is made of 100% recyclable polyester felt and the base is powder-coated.

Tomoko on suojaava ja akustoiva reviirikaluste, joka mahdollistaa henkilökohtaisen
vetäytymisen sekä keskittymisen avotoimistoissa, auloissa, palautumistiloissa
sekä muissa yleisissä avotiloissa. Tomoko
auttaa muodostamaan henkilökohtaisen
lähireviirin eliminoimalla keskeyttäviä
häiriötekijöitä (häly, melu, liike). Tomoko
viestittää myös että työpisteellään kuvun
sisällä olevaa työntekijää ei saa häiritä.
Kotona Tomoko mahdollistaa rauhallisen
lukuhetken tai helpottaa keskittymistä
kotitoimistossa. Tomoko voidaan varustaa
myös valaisimeksi. Tomokon kupu valmistetaan 100 % kierrätettävästä polyesterhuovasta, jalusta on jauhemaalattu.

Mitat:
Charlotte/X: l 1720 x k 410/1200 x 850 mm
Charlotte/HX: l 1720 x k 450/1350 x s 800 mm

Dimensions:
Charlotte/X: w 1720 x h 410/1200x d 850 mm
Charlotte/HX: w 1720 x h 450/1350 x d 800 mm

Charlotte on hyvin korkeaselkäinen sohva.
Melkein kuin pientä arkkitehtuuria. Korkeudesta huolimatta muotokieli on ilmava ja
kevyt. Sohva muodostaa pesänkaltaisen
oman sopen. Kaksi Charlotte sohvaa
vastakkain rajaa suojaisan reviirin pienille
neuvotteluille tai rauhaa ja yksityisyyttä
vaativalle henkilökohtaiselle tai pienryhmätyöskentelylle.

Charlotte is a high-backed sofa, with an
appearance that is almost like architecture
in miniature: in spite of its height, it
has an airy, light appearance. The sofa
creates a safe, cocoon-like space. Two
Charlotte sofas placed face to face give
you a private, sheltered space, a configuration that can be used for meetings
and work that requires privacy.

Catherine

PÄRE
Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe
The form language of this versatile acoustic
divider has its roots in Finnish building
tradition. Päre is a cheerful magazine
azine rack,
ternal
a storage rack, a mail rack for internal
mail, and a beautiful acoustic wall.
all. Päre
clable
is manufactured from 100% recyclable
polyester felt. The design ensures minimal
waste of both felt and metal parts.
s. The
innovative installation system means
eans that
ivider
the attachment of a full-height divider
only requires three screws. The width
dth of
a standard module is 855 or 12000 mm
m. Three
and the heights 1800 or 2350 mm.
different patterns Päre-1, Päre-2 and new
Päre-3 . Felt colours: white, grey, dark
so 4 mm
grey and black. Material option also
plywood (birch, natural colour or stained).
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Tuolin mitat: l 1100 x k 750 x s 1100 mm
Sohvan mitat: l 1850 x k 750 x s 1100 mm

Design Kaisa Hirvaskoski-Leinonen,
Mikko Nissilä and Elina Nissinen

DOREMI

Taite is a chair designed for both public
spaces and modern homes. The chair
follows the frame of bent laser-cut thin
metal sheet we have already seen in the
Taite armchair. There are two differently
cut pairs of back rests and seats. The
larger upholstered laminated pair brings
the chair the comfort of a negotiating
chair, the smaller one a light, easy-going
feel. Even with its quirky design and
structure, the chair has an old, industrial
charm to it.
The Taite table (2000x800 in the picture;
other sizes available) can be used as a
negotiating table, an office desk or even a
dining table. The Taite range also includes
coffee tables and standing-height tables.

Design Ari Kanerva

TAITE CHAIR AND TABLE
Chair measurements: w 1100 x h 750 x d 1100 mm
Sofa measurements: w 1850 x h 750 x d 1100 mm

Tollo Blooming
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
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

DOREMI:n teemoina ovat elämyksellisyys,
ekologisuus ja pohjoisuus. Kaluste sopii
osaksi monenlaista elämäntyyliä julkisista
tiloista pieniin yksityisiin tiloihin saakka.
DOREMI muodostuu yhdestä, kahdesta tai
kolmesta vetoketjulla yhteen liitettävästä puolisuunnikastyynystä. Kehäksi
suljettuna kaluste toimii nojatuolin
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
istuinympyräksi.

Tollo-Cloud

DOREMI plays on imaginative, ecological
and Northern themes. It fits in beautifully
with a broad range of lifestyles and
interiors from public spaces to small,
intimate rooms. DOREMI consists of one,
two or 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.
Tollo on laaja, rypistetystä, palamattomasta erikoispaperista valmistettu
valaisin ja sisustuselementti mallisto.
Esineet muodostavat alleen, inspiroivan, intiimin tilan ja toimivat myös
tilanrajaajana esimerkiksi neuvottelutilassa tai aulatilassa. Tollo on
omaperäinen kattorakennelma lampulla
tai ilman. Tollo valaisin on näyttävä,
monimuotoinen ja herkkä. Tollon muoto
on aina ainutkertainen. Jalustat on
valmistettu teräksestä.
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.

Design Ilkka Suppanen

TOLLO
Päre toimii kauniina, akustoivanaa seinäenä ja
pintana, säilyttimena, lehtitelineenä
ssa. Päre
lokerikkona sisäisessä postituksessa.
ästä polyvalmistetaan 100 % kierrätettävästä
esterhuovasta. Tuotteen muotoilu minimoi
hukan.
huovan ja metalliosien materiaalihukan.
dollistaa
Innovatiivinen asennustapa mahdollistaa
tyksen
täyskorkean seinämoduulin kiinnityksen
moduuvain kolmella ruuvilla. Standardimoduum ja
lin leveydet ovat 855 tai 1200 mm
viopanelit
korkeudet 1800 tai 2350 mm. Kuviopanelit
uopavärit
Päre-1, Päre-2 ja uusi Päre-3 . Huopavärit
maa ja
valkoinen, harmaa, tumman harmaa
yös 4 mm
musta. Materiaalivaihtoehtona myös
tu koivu).
vaneri (luonnonvärinen tai petsattu

GALLERY
Design Ilkka Suppanen
Soft and cushy like a pillow ﬂoating on air,
Gallery is a relaxed, comfortable chair for
lobbies and informal conference spaces
and a wonderful addition to home furniture
as well. Round, wire or X base. Head rest
available.

Dimensions:
Tomoko-1: w 720 x h 520 x d 700 mm
Tomoko-2: w 720 x h 620 x d 700 mm
Tomoko-3: w 720 x h 870 x d 900 mm
Tomoko-4: w 720 x h 1600 x d 1000 mm
Tomoko-5: w 720 x h 2000 x d 1150 mm

Gallery-tuoli on kuin ilmassa leijuva tyyny.
Gallery on mukava ja rento tuoli auloihin
ja vapaamuotoiseen neuvotteluun.
Laippajalalla, lankajalalla tai ristikkojalalla. Sylimäisyys ja pehmeys tekee siitä
myös mainion kotituolin. Lisävarusteena
Lis
niskatuki.

SILENT JIM
Design Ilkka Suppanen

Tomoko-5,”phone booth” with a base
Tomoko-4, ﬂoor model (optional light ﬁtting) with a base
Tomoko-2 and -3, desk model
(optional light ﬁtting) with a base
Tomoko-1, workstation hood, no base

Mitat:
Jim Silence/X: l 800 x k 410/1200 x s 850 mm
Jim Silence/HX: l 800 x k 450/1350 x s 800 mm

Dimensions:
Silent Jim/X: w 800 x h 410/1200 x d 850 mm
Silent Jim/HX: w 800 x h 450/1350 x d 800 mm

Silent Jim on korkeaselkäinen tuoli käytettäväksi yhdessä korkean Charlotte sohvan
kanssa. Silent Jim on tuoli odotustiloihin ja
rentoutumiseen. Erikseen käytettynä tuoli
rajaa suojaisan reviirin rauhoittumiselle ja
antaa yksityisyyttä puheluille tai vaativalle
henkilökohtaiselle työskentelylle. Kaksi
vaihtoehtoista jalustaa, matala, lepotuolimainen ristikkojalusta (X) tai korkeampi,
pystympi ristikkojalusta (HX).

Silent Jim is a high-backed chair to accompany the similarly high-backed Charlotte
sofas. Silent Jim is an easy chair for lobbies
and reception areas and for chilling out.
The chair creates a safe, cocoon-like space
for telephone conversations or work that
requires privacy. Two alternative bases: a low,
armchair-like position (X) and a higher,
more upright position (HX).

Measurements:
Gallery/X: w 900 x h 410/850 x d 850 mm

Tomoko-4

Rosebud-1/T

Silent Jim

Ellipse ST

Mitat:
Gallery/X: l 900x k 410/850x s 850 mm

Tollo Blooming
Mitat:
Taite-C1 (iso): l 490 x k 820 x s 500 mm
Taite-S1 (pieni): l 460 x k 720 x s 500 mm
Taite CT 800x2000: l 2000 x k 720 x s 800 mm
Taite SH Ø 750: k 1050 mm

Mitat:
Doremi-1: l 1300 x k 450 x s 800 mm
Doremi-2: l 1300 x k 760 x s 1200 mm
Doremi-3: l 1300 x k 1200 x s 900 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

Dimensions:
Taite-C1 (large): w 490 x h 820 x d 500 mm
Taite-S1 (small): w 460 x h 720 x d 500 mm
Taite CT 800x2000: w 2000 x h 720 x d 800 mm
Taite SH Ø 750: h 1050 mm

Dimensions:
Doremi-1: w 1300 x h 450 x d 800 mm
Doremi-2: w 1300 x h 760 x d 1200 mm
Doremi-3: w 1300 x h 1200 x d 900 mm

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

DOREMI:n teemoina ovat elämyksellisyys,
ekologisuus ja pohjoisuus. Kaluste sopii
osaksi monenlaista elämäntyyliä julkisista
tiloista pieniin yksityisiin tiloihin saakka.
DOREMI muodostuu yhdestä, kahdesta tai
kolmesta vetoketjulla yhteen liitettävästä puolisuunnikastyynystä. Kehäksi
suljettuna kaluste toimii nojatuolin
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
istuinympyräksi.

Tollo-Cloud

Taite-tuoli on suunniteltu sekä julkisiin
tiloihin että moderneihin koteihin. Tuolin
runko mukailee Taite nojatuolista tuttua
laserleikatusta ohutlevystä taivuteltua
rakennetta. Yhteen runkoon on suunniteltu
kaksi erilailla leikattua selkänoja- ja
istuinpuristeparia. Isommilla verhoiluilla
puristeilla saadaan neuvottelutuolimaista
mukavuutta ja pienemmillä kevyempää
pikkutuolimaista tunnelmaa. Tuolissa
on vanhaa teollista kauneutta vaikka
muotoilu ja rakenne ovat normaalin kaavan
ulkopuolelta.
Taite-pöytä (kuvassa 2000x800, myös
muita kokoja) soveltuu neuvottelupöydäksi, työpöydäksi tai vaikkapa ruokapöydäksi. Taite-pöytämallistoon kuuluu myös
sohvapöytiä ja seisomakorkuisia pöytiä.

DOREMI plays on imaginative, ecological
and Northern themes. It fits in beautifully
with a broad range of lifestyles and
interiors from public spaces to small,
intimate rooms. DOREMI consists of one,
two or 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.
Tollo on laaja, rypistetystä, palamattomasta erikoispaperista valmistettu
valaisin ja sisustuselementti mallisto.
Esineet muodostavat alleen, inspiroivan, intiimin tilan ja toimivat myös
tilanrajaajana esimerkiksi neuvottelutilassa tai aulatilassa. Tollo on
omaperäinen kattorakennelma lampulla
tai ilman. Tollo valaisin on näyttävä,
monimuotoinen ja herkkä. Tollon muoto
on aina ainutkertainen. Jalustat on
valmistettu teräksestä.

Taite is a chair designed for both public
spaces and modern homes. The chair
follows the frame of bent laser-cut thin
metal sheet we have already seen in the
Taite armchair. There are two differently
cut pairs of back rests and seats. The
larger upholstered laminated pair brings
the chair the comfort of a negotiating
chair, the smaller one a light, easy-going
feel. Even with its quirky design and
structure, the chair has an old, industrial
charm to it.
The Taite table (2000x800 in the picture;
other sizes available) can be used as a
negotiating table, an office desk or even a
dining table. The Taite range also includes
coffee tables and standing-height tables.

Design Kaisa Hirvaskoski-Leinonen,
Mikko Nissilä and Elina Nissinen

DOREMI

Design Ari Kanerva

TAITE CHAIR AND TABLE

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.

Design Ilkka Suppanen

TOLLO
Tomoko-1

TOMOKO

CHARLOTTE SOFA

Design Yuki Abe

Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe

Design Ilkka Suppanen

Blom chair and sofa, design Yuki Abe.
Blom has a shape resembling a flower
bursting into bloom. The bags are filled
with polystyrene beads, and the seat will
mould to the sitter’s shape. The frame
is powder-coated or chromed steel. The
Blom chairs and sofas have a tubular /
steel rod base.

Blom tuoli ja sohva, design Yuki Abe.
Blom muistuttaa kukkaa. Pussien
täytemateriaalina on polystyreeni palloja
ja istuin muovautuu käyttäjän mukaan.
Kalusteen runko on jauhemaalattua tai
kromattua terästä. Blom sohvaa ja tuolia
toimitetaan putki/terästankojalustalla.

Chair measurements: w 1100 x h 750 x d 1100 mm
Sofa measurements: w 1850 x h 750 x d 1100 mm

Tuolin mitat: l 1100 x k 750 x s 1100 mm
Sohvan mitat: l 1850 x k 750 x s 1100 mm

Tom
To
Tomoko is a sheltering, acoustic piece of
ofﬁce furniture for privacy and concentration
ofﬁ
in open-plan offices, lobbies, recovery
roo
rooms and other open spaces. Tomoko
he
helps you to create an immediate territory
of your own by eliminating elements that
int
interfere with your concentration, such as
no
noise or visual distractions. At the same
tim
time, it signals to others that you are not
to be disturbed. At home, Tomoko gives
you a quiet place for reading a relaxing
bo
book or focusing on your home office work.
To
Tomoko can also be built as a light fitting.
The hood is made of 100% recyclable polyester felt and the base is powder-coated.

Tomoko on suojaava ja akustoiva reviirikaluste, joka mahdollistaa henkilökohtaisen
vetäytymisen sekä keskittymisen avotoimistoissa, auloissa, palautumistiloissa
sekä muissa yleisissä avotiloissa. Tomoko
auttaa muodostamaan henkilökohtaisen
lähireviirin eliminoimalla keskeyttäviä
häiriötekijöitä (häly, melu, liike). Tomoko
viestittää myös että työpisteellään kuvun
sisällä olevaa työntekijää ei saa häiritä.
Kotona Tomoko mahdollistaa rauhallisen
lukuhetken tai helpottaa keskittymistä
kotitoimistossa. Tomoko voidaan varustaa
myös valaisimeksi. Tomokon kupu valmistetaan 100 % kierrätettävästä polyesterhuovasta, jalusta on jauhemaalattu.

Catherine

PÄRE
Design MottoWasabi/Anna Salonen & Yuki Abe

Charlotte is a high-backed sofa, with an
appearance that is almost like architecture
in miniature: in spite of its height, it
has an airy, light appearance. The sofa
creates a safe, cocoon-like space. Two
Charlotte sofas placed face to face give
you a private, sheltered space, a configuration that can be used for meetings
and work that requires privacy.

Charlotte on hyvin korkeaselkäinen sohva.
Melkein kuin pientä arkkitehtuuria. Korkeudesta huolimatta muotokieli on ilmava ja
kevyt. Sohva muodostaa pesänkaltaisen
oman sopen. Kaksi Charlotte sohvaa
vastakkain rajaa suojaisan reviirin pienille
neuvotteluille tai rauhaa ja yksityisyyttä
vaativalle henkilökohtaiselle tai pienryhmätyöskentelylle.

Dimensions:
Charlotte/X: w 1720 x h 410/1200x d 850 mm
Charlotte/HX: w 1720 x h 450/1350 x d 800 mm

Mitat:
Charlotte/X: l 1720 x k 410/1200 x 850 mm
Charlotte/HX: l 1720 x k 450/1350 x s 800 mm

The form language of this versatile acoustic
divider has its roots in Finnish building
tradition. Päre is a cheerful magazine
azine rack,
ternal
a storage rack, a mail rack for internal
mail, and a beautiful acoustic wall.
all. Päre
clable
is manufactured from 100% recyclable
polyester felt. The design ensures minimal
waste of both felt and metal parts.
s. The
innovative installation system means
eans that
ivider
the attachment of a full-height divider
only requires three screws. The width
dth of
a standard module is 855 or 12000 mm
m. Three
and the heights 1800 or 2350 mm.
different patterns Päre-1, Päre-2 and new
Päre-3 . Felt colours: white, grey, dark
so 4 mm
grey and black. Material option also
plywood (birch, natural colour or stained).
Päre toimii kauniina, akustoivanaa seinäenä ja
pintana, säilyttimena, lehtitelineenä
ssa. Päre
lokerikkona sisäisessä postituksessa.
ästä polyvalmistetaan 100 % kierrätettävästä
esterhuovasta. Tuotteen muotoilu minimoi
hukan.
huovan ja metalliosien materiaalihukan.
dollistaa
Innovatiivinen asennustapa mahdollistaa
tyksen
täyskorkean seinämoduulin kiinnityksen
moduuvain kolmella ruuvilla. Standardimoduum ja
lin leveydet ovat 855 tai 1200 mm
viopanelit
korkeudet 1800 tai 2350 mm. Kuviopanelit
uopavärit
Päre-1, Päre-2 ja uusi Päre-3 . Huopavärit
maa ja
valkoinen, harmaa, tumman harmaa
yös 4 mm
musta. Materiaalivaihtoehtona myös
tu koivu).
vaneri (luonnonvärinen tai petsattu

GALLERY
Design Ilkka Suppanen
Soft and cushy like a pillow ﬂoating on air,
Gallery is a relaxed, comfortable chair for
lobbies and informal conference spaces
and a wonderful addition to home furniture
as well. Round, wire or X base. Head rest
available.

Dimensions:
Tomoko-1: w 720 x h 520 x d 700 mm
Tomoko-2: w 720 x h 620 x d 700 mm
Tomoko-3: w 720 x h 870 x d 900 mm
Tomoko-4: w 720 x h 1600 x d 1000 mm
Tomoko-5: w 720 x h 2000 x d 1150 mm
Tomoko-5,”phone booth” with a base
Tomoko-4, ﬂoor model (optional light ﬁtting) with a base
Tomoko-2 and -3, desk model
(optional light ﬁtting) with a base
Tomoko-1, workstation hood, no base

Gallery-tuoli on kuin ilmassa leijuva tyyny.
Gallery on mukava ja rento tuoli auloihin
ja vapaamuotoiseen neuvotteluun.
Laippajalalla, lankajalalla tai ristikkojalalla. Sylimäisyys ja pehmeys tekee siitä
myös mainion kotituolin. Lisävarusteena
Lis
niskatuki.

SILENT JIM
Design Ilkka Suppanen
Silent Jim is a high-backed chair to accompany the similarly high-backed Charlotte
sofas. Silent Jim is an easy chair for lobbies
and reception areas and for chilling out.
The chair creates a safe, cocoon-like space
for telephone conversations or work that
requires privacy. Two alternative bases: a low,
armchair-like position (X) and a higher,
more upright position (HX).

Silent Jim on korkeaselkäinen tuoli käytettäväksi yhdessä korkean Charlotte sohvan
kanssa. Silent Jim on tuoli odotustiloihin ja
rentoutumiseen. Erikseen käytettynä tuoli
rajaa suojaisan reviirin rauhoittumiselle ja
antaa yksityisyyttä puheluille tai vaativalle
henkilökohtaiselle työskentelylle. Kaksi
vaihtoehtoista jalustaa, matala, lepotuolimainen ristikkojalusta (X) tai korkeampi,
pystympi ristikkojalusta (HX).
Measurements:
Gallery/X: w 900 x h 410/850 x d 850 mm

Tomoko-4

Rosebud-1/T

Dimensions:
Silent Jim/X: w 800 x h 410/1200 x d 850 mm
Silent Jim/HX: w 800 x h 450/1350 x d 800 mm

Mitat:
Jim Silence/X: l 800 x k 410/1200 x s 850 mm
Jim Silence/HX: l 800 x k 450/1350 x s 800 mm

Silent Jim

Ellipse ST

Mitat:
Gallery/X: l 900x k 410/850x s 850 mm
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