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the original VIsIO furniture line was designed
in 1980 by simo Heikkilä and yrjö Wiherheimo.
In stockholm 2013 VIsIO line now includes
Visio chairs with high back.

Bystander is a floor-standing coat rack –
group several in a conference room or lobby,
place one next to each table at a restaurant, or put one in your office for your own
coat. Bystander will carry your coat
anywhere.
Bystander on pystynaulakko. Bystander on
useampi naulakko neuvottelutilassa tai
siellä täällä aulassa. Bystander on pöytäkohtainen asiakasnaulakko ravintolassa tai
henkilökohtainen naulakko toimistossa.
Bystander kantaa vaatteesi missä tahansa.

simo Heikkilä ja yrjö Wiherheimo suunnittelivat alkuperäisen VIsIO kalustemalliston 1980.
tukholmassa 2013 yrjö Wiherheimon ja simo
Heikkilän Visio-tuolista esitellään uusi korkeaselkäinen malli.

design ari Kanerva

design simo Heikkilä & yrjö Wiherheimo

Bystander

VIsIO

Päre toimii kauniina, akustoivana seinäpintana,
säilyttimenä, 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.
Huopavärit valkoinen, harmaa, tumman harmaa ja
musta. Kuviopanelit Päre-1 ja uusi Päre-2.

Päre is a beautiful acoustic wall, a cheerful magazine rack, a storage rack and a mail rack for internal mail. 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 widths of a standard module are 855 or 1200
mm and the heights 1800 or 2350. Felt colours:
white, grey, dark grey and black.
Patterned modules Päre-1 and new Päre-2.
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PÄre

Inari is a line of sofas, benches and chairs
with a casual, relaxed feel and look. the
cushion-like seats, backs and arm rests are
at varying levels, which provides a wide
range of sitting experiences. the polyrhythmic look of the seats and backs can be highlighted with different colour, seat and back
combinations. the bases are powder-coated
or chromed 16mm steel tubes. the seats, the
backs and the arm rests are entirely
upholstered.
Inari on sekä istumismukavuudeltaan että
visuaalisesti rento sohva -, penkki ja nojatuolimallisto, jonka tyynymäiset istuimet,
selkänojat ja käsinojat ovat keskenään eri
tasoissa mahdollistaen näin erilaiset istumiskokemukset. sohvan tasoeroista johtuvaa
monirytmistä vaikutelmaa voi korostaa erivärisillä istuin- ja selkänojayhdistelmillä.
Jalustat on valmistettu 16 mm:n teräsputkesta jauhemaalattuna tai kromattuna.
Istuin, selkänoja ja käsinojat ovat pehmustetut ja ympäriverhoillut.

Caesar is a simple, light and airy chair, bench and
table collection 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 range, even in large groups, will give public
spaces personality and rhythm. the base is 16 mm
steel tubing, powder painted or chromed. seats and
tops in 6 mm solid laminate, or wood veneer. the
Caesar chairs are available either uncovered, seat &
back covered or with seat only covered.

design yuki abe

InarI

Caesar on yksinkertainen, kevyt ja ilmava tuoli- ,
penkki- ja pöytämallisto moneen käyttöön.
Muotokielessä näkyy aben suunnittelulle tyypillinen
leikkisyys ja asymmetrisyys. Caesarien rento mutta
samalla vahva muotokieli tuo myös isoina ryhminä
persoonallisuutta ja rytmiä erilaisiin moderneihin
tiloihin. Jalusta on 16 mm teräsputkea jauhemaalattuna tai kromattuna. Istuinosat ja kannet 6 mm
massiivilaminaattia tai puuviilutettuna. tuoleissa
verhoiluvaihtoehtoina verhoilematon, istuinverhoiltu
tai istuin&selkä verhoiltuna.
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Gallery

CatHerIne

design Ilkka suppanen

design Ilkka suppanen

design Ilkka suppanen

leia tuoli on tehty lepotuolimaiseksi
nojatuoliksi aulatiloihin. yhtenäinen selkänoja&käsinojapuriste on kuin taiteltu
paperi, muodostaen pesämäisen tilan.
leia tuolin selkänoja joustaa mukavasti.
tuolia toimitetaan ristikkojalustalla
jauhemaalattuna tai kromattuna.

leia was designed as a divan-like chair
for lobbies. the form-pressed structure
makes the back and the arm rests resemble a folded piece of paper and
creates a nestlike space. the back of the
leia chair is flexible and comfortable.
leia is available powder-coated or
chromed, with an X 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 niskatuki.

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.

Catherine on lepotuoli odotustiloihin ja
rentoutumiseen. symmetrinen tai epäsymmetrinen (vasen tai oikea) muoto
innostaa istumaan rennosti eri asennoissa. Istuin on ympäriverhoiltu puupuriste.
tuolia toimitetaan ristikkojalustalla (2
korkeutta ja istuinkulmaa) jauhemaalattuna tai kromattuna.
Catherine is a lounge chair for waiting
areas and relaxed spaces. It’s symmetrical or asymmetrical (left or right) in
shape, inviting you to sit in any relaxed
position. the seat is of entirely upholstered compressed wood. Catherine is
delivered with X base ( 2 heights and
seating position) powder coated or
chromed.

ellIPse
design timo ripatti
ellipse-mallisto käsittää alkuperäisen
ellipse tuolin ja pienemmän ellipse-M
tuolin, joka on leikattu samasta aihiosta
kuin isoveljensä. ellipse-pöytä täydentää
kokonaisuuden. Mallistolla on oma selkeä,
yhtenäinen muotokielensä ja
estetiikkansa.
the ellipse range now includes the original ellipse chair and the smaller ellipse
M, which is based on the same preform
as its big brother. and the ellipse table
completes the group picture with a clear,
coherent form and aesthetics.

rOseBud
design Ilkka suppanen
rosebud on Ilkka suppasen suunnittelema klassinen, pieni ja mukava aulojen ja muiden odotus- ja vastaanottotilojen nojatuoli. Istuimen muodot ja
ohut metallirakenne jalustassa tekevät
tuolista keveän ja kauniin kuin kukan.
toimitetaan myös laipalla ja
ristikkojalustalla.
rosebud is a comfortable small armchair in classic style designed by Ilkka
suppanen for lobbies and other waiting
and reception areas. the shapes of the
seat and the thin metal structure in the
framework give the chair its light and
attractive flower-like appearance.
round, wire or X base.

tOllO
design Ilkka suppanen
tollo on rypistetty iso paperipala, joka
muodostaa alleen intiimin tilan.
tollo toimii myös tilanrajaajana esimerkiksi neuvottelutilassa tai aulatilassa.
tollo on omaperäinen kattorakennelma.
tollo on myös valaisin. tollo valaisin on
näyttävä, monimuotoinen ja herkkä. tollo
on tehty palamattomasta paperista.
tollon muoto on aina ainutkertainen.

tollo is a large, crumpled piece of paper, which creates an intimate space
below. It also works as a space divider
in a meeting room or a lobby, for example. tollo is a unique ceiling – and a
lamp. It is impressive, variable and
delicate, and always of a unique shape.
tollo is made of flame-resistant paper.

elOsteel
design susan elo, art aimo Katajamäki
elosteel on lähes huomaamaton, muotoilultaan pelkistetty vaateteline pysyvään tai
väliaikaiseen käyttöön julkisissa tiloissa ja
kotona. naulakko säästää tilaa ja on kokoontaitettuna helppo varastoida ja kuljettaa. elosteel vaatetelinettä toimitetaan
vakiona 3 ja 5 modulin mittaisena ja se on
valmistettu 18 mm (pystyputket) ja 14 mm
(vaakaputket) teräsputkesta, pintakäsittelynä harjattu rst tai jauhemaalaus. elosteel
moduleista on myös helppo muodostaa
tilanjakajia (pukeutumis/sovitustiloja)
varustamalla putkikehikot polyesterhuopalevyillä (peittävinä tai muotoonleikattuina
erilaisina figuureina). naulakkoon on saatavissa myös vaateripustimia ja vaatekoukkuja. Mitat: k 1800 mm, modulileveys 600.
elosteel is an almost invisible, pared-down
coat rack for temporary or permanent use
at home and in public spaces. a true spacesaver, it can be folded up for easy storage
and transport. the elosteel coat rack is
available in standard sets of 3 or 5 modules
and it is made of 18mm (vertical) and
14mm (horizontal) brushed, stainless steel
or powder-coated tubes. the modules are
also easily built into space dividers (for
changing or fitting rooms, for example) by
fitting the frames with polyester felt panels
(either fully covering or cut into different
shapes). Coat hangers and clothes hooks
for the rack are also available. dimensions:
height 1800 mm, width of module 600 mm.

the original VIsIO furniture line was designed
in 1980 by simo Heikkilä and yrjö Wiherheimo.
In stockholm 2013 VIsIO line now includes
Visio chairs with high back.

Bystander is a floor-standing coat rack –
group several in a conference room or lobby,
place one next to each table at a restaurant, or put one in your office for your own
coat. Bystander will carry your coat
anywhere.

Päre toimii kauniina, akustoivana seinäpintana,
säilyttimenä, 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.
Huopavärit valkoinen, harmaa, tumman harmaa ja
musta. Kuviopanelit Päre-1 ja uusi Päre-2.

VIsIO

Bystander

PÄre

design simo Heikkilä & yrjö Wiherheimo

design ari Kanerva

design anna salonen &
yuki abe / mottoWasaBI Oy

simo Heikkilä ja yrjö Wiherheimo suunnittelivat alkuperäisen VIsIO kalustemalliston 1980.
tukholmassa 2013 yrjö Wiherheimon ja simo
Heikkilän Visio-tuolista esitellään uusi korkeaselkäinen malli.

Bystander on pystynaulakko. Bystander on
useampi naulakko neuvottelutilassa tai
siellä täällä aulassa. Bystander on pöytäkohtainen asiakasnaulakko ravintolassa tai
henkilökohtainen naulakko toimistossa.
Bystander kantaa vaatteesi missä tahansa.

Päre is a beautiful acoustic wall, a cheerful magazine rack, a storage rack and a mail rack for internal mail. 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 widths of a standard module are 855 or 1200
mm and the heights 1800 or 2350. Felt colours:
white, grey, dark grey and black.
Patterned modules Päre-1 and new Päre-2.
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Caesar is a simple, light and airy chair, bench and
table collection 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 range, even in large groups, will give public
spaces personality and rhythm. the base is 16 mm
steel tubing, powder painted or chromed. seats and
tops in 6 mm solid laminate, or wood veneer. the
Caesar chairs are available either uncovered, seat &
back covered or with seat only covered.

Inari is a line of sofas, benches and chairs
with a casual, relaxed feel and look. the
cushion-like seats, backs and arm rests are
at varying levels, which provides a wide
range of sitting experiences. the polyrhythmic look of the seats and backs can be highlighted with different colour, seat and back
combinations. the bases are powder-coated
or chromed 16mm steel tubes. the seats, the
backs and the arm rests are entirely
upholstered.
Inari on sekä istumismukavuudeltaan että
visuaalisesti rento sohva -, penkki ja nojatuolimallisto, jonka tyynymäiset istuimet,
selkänojat ja käsinojat ovat keskenään eri
tasoissa mahdollistaen näin erilaiset istumiskokemukset. sohvan tasoeroista johtuvaa
monirytmistä vaikutelmaa voi korostaa erivärisillä istuin- ja selkänojayhdistelmillä.
Jalustat on valmistettu 16 mm:n teräsputkesta jauhemaalattuna tai kromattuna.
Istuin, selkänoja ja käsinojat ovat pehmustetut ja ympäriverhoillut.

design yuki abe
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Caesar on yksinkertainen, kevyt ja ilmava tuoli- ,
penkki- ja pöytämallisto moneen käyttöön.
Muotokielessä näkyy aben suunnittelulle tyypillinen
leikkisyys ja asymmetrisyys. Caesarien rento mutta
samalla vahva muotokieli tuo myös isoina ryhminä
persoonallisuutta ja rytmiä erilaisiin moderneihin
tiloihin. Jalusta on 16 mm teräsputkea jauhemaalattuna tai kromattuna. Istuinosat ja kannet 6 mm
massiivilaminaattia tai puuviilutettuna. tuoleissa
verhoiluvaihtoehtoina verhoilematon, istuinverhoiltu
tai istuin&selkä verhoiltuna.

design mottoWasaBI / yuki abe

Caesar
design Ilkka suppanen

design Ilkka suppanen

Gallery

leIa CHaIr
leia tuoli on tehty lepotuolimaiseksi
nojatuoliksi aulatiloihin. yhtenäinen selkänoja&käsinojapuriste on kuin taiteltu
paperi, muodostaen pesämäisen tilan.
leia tuolin selkänoja joustaa mukavasti.
tuolia toimitetaan ristikkojalustalla
jauhemaalattuna tai kromattuna.

leia was designed as a divan-like chair
for lobbies. the form-pressed structure
makes the back and the arm rests resemble a folded piece of paper and
creates a nestlike space. the back of the
leia chair is flexible and comfortable.
leia is available powder-coated or
chromed, with an X base.

CatHerIne
design Ilkka suppanen

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 niskatuki.

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.

Catherine on lepotuoli odotustiloihin ja
rentoutumiseen. symmetrinen tai epäsymmetrinen (vasen tai oikea) muoto
innostaa istumaan rennosti eri asennoissa. Istuin on ympäriverhoiltu puupuriste.
tuolia toimitetaan ristikkojalustalla (2
korkeutta ja istuinkulmaa) jauhemaalattuna tai kromattuna.
Catherine is a lounge chair for waiting
areas and relaxed spaces. It’s symmetrical or asymmetrical (left or right) in
shape, inviting you to sit in any relaxed
position. the seat is of entirely upholstered compressed wood. Catherine is
delivered with X base ( 2 heights and
seating position) powder coated or
chromed.

ellIPse
design timo ripatti
ellipse-mallisto käsittää alkuperäisen
ellipse tuolin ja pienemmän ellipse-M
tuolin, joka on leikattu samasta aihiosta
kuin isoveljensä. ellipse-pöytä täydentää
kokonaisuuden. Mallistolla on oma selkeä,
yhtenäinen muotokielensä ja
estetiikkansa.
the ellipse range now includes the original ellipse chair and the smaller ellipse
M, which is based on the same preform
as its big brother. and the ellipse table
completes the group picture with a clear,
coherent form and aesthetics.
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elOsteel

design Ilkka suppanen
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rosebud on Ilkka suppasen suunnittelema klassinen, pieni ja mukava aulojen ja muiden odotus- ja vastaanottotilojen nojatuoli. Istuimen muodot ja
ohut metallirakenne jalustassa tekevät
tuolista keveän ja kauniin kuin kukan.
toimitetaan myös laipalla ja
ristikkojalustalla.
rosebud is a comfortable small armchair in classic style designed by Ilkka
suppanen for lobbies and other waiting
and reception areas. the shapes of the
seat and the thin metal structure in the
framework give the chair its light and
attractive flower-like appearance.
round, wire or X base.

elosteel on lähes huomaamaton, muotoilultaan pelkistetty vaateteline pysyvään tai
väliaikaiseen käyttöön julkisissa tiloissa ja
kotona. naulakko säästää tilaa ja on kokoontaitettuna helppo varastoida ja kuljettaa. elosteel vaatetelinettä toimitetaan
vakiona 3 ja 5 modulin mittaisena ja se on
valmistettu 18 mm (pystyputket) ja 14 mm
(vaakaputket) teräsputkesta, pintakäsittelynä harjattu rst tai jauhemaalaus. elosteel
moduleista on myös helppo muodostaa
tilanjakajia (pukeutumis/sovitustiloja)
varustamalla putkikehikot polyesterhuopalevyillä (peittävinä tai muotoonleikattuina
erilaisina figuureina). naulakkoon on saatavissa myös vaateripustimia ja vaatekoukkuja. Mitat: k 1800 mm, modulileveys 600.
elosteel is an almost invisible, pared-down
coat rack for temporary or permanent use
at home and in public spaces. a true spacesaver, it can be folded up for easy storage
and transport. the elosteel coat rack is
available in standard sets of 3 or 5 modules
and it is made of 18mm (vertical) and
14mm (horizontal) brushed, stainless steel
or powder-coated tubes. the modules are
also easily built into space dividers (for
changing or fitting rooms, for example) by
fitting the frames with polyester felt panels
(either fully covering or cut into different
shapes). Coat hangers and clothes hooks
for the rack are also available. dimensions:
height 1800 mm, width of module 600 mm.

tOllO
design Ilkka suppanen
tollo on rypistetty iso paperipala, joka
muodostaa alleen intiimin tilan.
tollo toimii myös tilanrajaajana esimerkiksi neuvottelutilassa tai aulatilassa.
tollo on omaperäinen kattorakennelma.
tollo on myös valaisin. tollo valaisin on
näyttävä, monimuotoinen ja herkkä. tollo
on tehty palamattomasta paperista.
tollon muoto on aina ainutkertainen.

tollo is a large, crumpled piece of paper, which creates an intimate space
below. It also works as a space divider
in a meeting room or a lobby, for example. tollo is a unique ceiling – and a
lamp. It is impressive, variable and
delicate, and always of a unique shape.
tollo is made of flame-resistant paper.

