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Soft Kiss nojatuoli ja Soft Pilvi

Soft Kiss easy chair and Soft Pilvi

sohva täydentävät Kai Korhosen

sofa complete the Soft collection

suunnittelemaa Soft-mallistoa.

designed by Kai Korhonen.

Tuoteperheen ajatus on käyttää

The idea is to use soft laminated

rakenteena pehmeää laminoitua

polyurethane sheets as construc-

vaahtomuovia, joka korvaa perin-

tion instead of traditional form-

teisen vanerin tuolin sisällä.

pressed supporting components.
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Yuki on tanskalaisen Kaare Falben
suunnittelema yleistuoli. Tuolia

käsinojattomana. Jalusta on 14 mm
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Scarlett -2/k

Design Yrjö Wiherheimo

Vilter-1CP

Dawn

Scarlett -1/i

Noon & Dawn

Vilter-1C

Vilter-2C

Scarlett

Noon ja Dawn ovat Timo Mikkosen

Noon and Down are lounge and reception

suunnittelemia aula - ja kohtaamistilojen

area chairs designed by Timo Mikkonen.

tuoleja. Ensimmäisenä syntynyt Noon on

Noon, which was created first, is a

suoraviivainen, ympäriverhoiltu lounge-

straight, completely covered lounge chair.

tuoli. Samaa muotokieltä jatkavassa,

The smaller Dawn chair follows the same

pienemmässä Dawn tuolissa istutaan

shape. You only sit in a more upright

pystymmässä asennossa ja näin se

position and thus it is also suitable for

soveltuu myös neuvottelutiloihin ja

conference rooms and restaurants.

Design Timo Mikkonen

Design Yrjö Wiherheimo

ravintoloihin.

Ilkka Suppasen suunnittelema Scarlett
on moderni, kevyt pikkutuoli, joka seuraa
joustavasti istujan liikkeitä. Pinoutuvaa
tuolia toimitetaan verhoilemattomana,
istuinverhoiltuna tai kokoverhoiltuna.
Käsinojallinen tai käsinojaton tuolijalusta
10 mm terästankoa ja istuin muotopuriste.

Scarlett is a modern and light small chair
designed by Ilkka Suppanen. The chair
follows gently your body movements.
The stackable Scarlett is available either
uncovered, fully covered or with seat only
covered. The frame, with or without arms,
is made of 10 mm steel rod and the seat
is formpressed.

Vilter

YesBox-5/2L

Vilter on Yrjö Wiherheimon suunnittelema

The unadorned Vilter small chair, designed

vähäeleinen pikkutuoli teräsputki- tai

by Yrjö Wiherheimo, is made of steel tube

massiivikoivurunkoisena. Tuolien verhoilu-

or solid birch frame. The “Lines” covers on

kangas on Ilkka Suppasen Marimekolle

the chairs are designed by Ilkka Suppanen

suunnittelema ”Lines”.

for Marimekko.
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