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Inno esittelee Habitaressa useita uutuuksia kuten Propel naulakon, Aura sohvan, Intro tuolin, palkitun Kola
sarjan viimeisimmät mallit sekä Lab sarjan, johon kuuluu uutuutena myös tuoli. Lisäksi Projekta sarjan
kitkakoukku Catch Hook esitellään herkullisissa väreissä. Myös ajaton C.D. sarja täydentyy uudella
pinottavalla puutuolilla.
PROPEL Design Harri Korhonen
Propel on pelkistetty ja leikkisä naulakko. Odotetun uutuuden jännä jalustarakenne on saatavana raikkaissa
väreissä ja puiset koukut joko luonnonvärisinä tai värillisinä.
AURA Design Mikko Laakkonen
Aura on kevyen oloinen sohva, jonka korkea selkä ja suojaava muoto luovat avoimeen tilaan rauhallisen
ympäristön. Kutsuvan näköinen ja sympaattinen Aura toimii myös tilanjakajana. Esille tuotu rakenne tekee
Auran omaleimaiseksi ja kiinnostavaksi.
INTRO Design Ari Kanerva
Intro on pinoutuva puutuoli, joka sopii käytettäväksi monenlaisiin julkisiin ja yksityisiin sisätiloihin. Ensi
näkemältä yksinkertaiselta vaikuttava tuoli sisältää lähemmin tarkasteltuna monia harkittuja yksityiskohtia.
Yksilöllinen muotoilu yhdistettynä ergonomisiin mittasuhteisiin tekevät tuolista monikäyttöisen ja siten
sopivan erilaisiin tarkoituksiin yksin, ryhmässä tai pöydän ympärillä. Saatavilla myös istuin- ja/tai
selkäverhoiltuna.
LAB Design Harri Korhonen
Lab on kevyt, modulaarinen neuvottelu- tai diningpöytä. Puujalat luovat kodinomaista lämpöä. Leveys 8001200mm, eri pituuksia. Lab sarjaan kuuluu uutuutena myös rento neuvottelu- tai diningtuoli.
KOLA Design Mikko Laakkonen
Kola on esteettisesti ja fyysisesti kevyt tuoli ja se sopii käytettäväksi sekä julkisissa että yksityisissä
moderneissa sisustuksissa. Kola Light Wood on kasvavan Kola tuoteperheen uusin tulokas. Lämpimien
materiaalien yhdistäminen henkii tämän ajan sisustusta. Kolan istuinkuppi on valmistettu 100%
kierrätettävästä polyesterihuovasta. Istuinkuppi on vaihdettavissa, jonka ansiosta tuotteen käyttöikä on pitkä
ja sen ekologinen jalanjälki vastaavasti pieni. Verhoiltu tyyny lisää istuinmukavuutta ja mahdollistaa väreillä
leikkimisen. Kola on paloturvallinen ja helposti puhdistettavissa. Kola tuoteperheeseen kuuluu nojatuoli,
keinutuoli, neuvottelu- tai diningtuoli eri jalkavaihtoehdoilla sekä pinottava pikkutuoli käsinojilla tai ilman,
myös ristikkojalkaisena neuvottelukäyttöön. Kola on palkittu red dot award: product design 2012, Fennia
Prize 2012 sekä Good Design Award (2010) muotoilupalkinnoilla.

Lehdistöpaketin saat ladattua täältä: https://dl.dropbox.com/u/1412682/inno_press_habitare_2012.zip
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