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LEHDISTÖTIEDOTE
Inno Milanon huonekalumessuilla 9. – 14.4.2013 (osasto 20F20)
Inno esittelee Milanon huonekalumessuilla useita uutuuksia kuten houkuttelevan Aura nojatuolin red dot:
best of the best 2013 palkitusta Aura tuoteperheestä, Propel naulakon ja Jr. koukkusarjan puiset versiot,
palkitun Kola sarjan viimeisimmät mallit, Bondo sarjapöydän sekä Lab perheen kevyen neuvottelu- tai
diningpöydän ja uuden rennon tuolin. Lisäksi PRO/K60 “kitkakoukku”, Intro tuoli, Wall Case ja Loop
esitellään uusissa väreissä.
Uusien tuotteiden lisäksi Inno esittelee Milanossa myös uutta ja jännittävää visualisointiteknologiaa.
Tableteille ja älypuhelimille tarkoitettu ohjelma on toteutettu yhteistyössä kehittäjän kanssa. Ohjelman avulla
näet kuinka Kola, Lab, Aura ja Propel sopii nykyiseen sisustukseesi. Tuotetta voidaan katsoa eri kulmista
reaaliaikaisesti ja oikeassa mittakaavassa. Aseta merkki lattialle, käynnistä ohjelma ja katso laitteesi
kameran kautta miltä tuote näyttäisi sinun ympäristössäsi. “Sayduck” ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi
9.4.2013 alkaen (App Store ja Google Play). Ohjelman asennettuasi tarvitset vain A3 merkin, jota on
saatavilla Innon osastolla. Voit myös ladata ja tulostaa merkin sivun alareunasta löytyvästä linkistä.
Tervetuloa osastollemme 20F20!

Lehdistökuvia: https://dl.dropbox.com/u/1412682/inno_press_milano_2013.zip
A3 merkki: https://dl.dropbox.com/u/1412682/inno_marker_A3.pdf
Sayduck lisätietoa: www.sayduck.com
Lisätietoja ja kuvapyynnöt:
CEO Niklas Korhonen niklas.korhonen@inno.fi +358 (0)9 8870 3816
Design Supervisor Thommy Öhman thommy.ohman@inno.fi +358 (0)9 8870 3820
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LAB design Harri Korhonen
Lab pöytä ja tuoli rentoihin neuvotteluihin ja ravintoloihin!
Lab sarjan kevyt ja tukeva neuvottelu- tai diningpöytä on saatavilla joko yksittäisenä tai
modulaarisena versiona, jota voi jatkaa loputtomiin.
”Mielellämme luodaan erilaista ja sitä osataan odottaakin.
Kovasti oli haasteellista ja mukavaa paneutua uudenlaiseen neuvotteluympäristöön. Sellaiseen,
jossa viihtyvyystekijät nousevat edustavuuden etusijalle. Puu tuntui tämän ajan henkeen luontevalta,
se koetaan lämminhenkiseksi ja positiiviseksi. Lisähöysteeksi tätä tukemaan tehtiin toppapeitteen
tyyppinen irroitettava verhoilu. Erityisesti tyydytti että onnistuttiin saamaan näin pulleasta tuolista
suoraan ylöspäin pinoutuva.” Harri Korhonen
AURA design Mikko Laakkonen
Aura sohva saa seurakseen sympaattisen Aura nojatuolin, jolla luot harmonisia ja dynaamisia
sisustuksia. Nojatuoli sopii luonnollisesti yhteen Aura sohvan kanssa. Sohvan korkea selkä ja
suojaava muoto luovat avoimeen tilaan rauhallisen ympäristön. Kutsuvan näköinen Aura sohva
toimii myös tilanjakajana. Aura tuolin hieman matalampi selkä luo turvallisuutta, mutta silti näkee
ympärilleeen. Esille tuotu rakenne tekee Auran omaleimaiseksi ja kiinnostavaksi. Aura palkittiin
hiljattain red dot: best of the best 2013 muotoilupalkinnolla huolitellun ja innovatiivisen muotoilunsa
ansiosta.
KOLA design Mikko Laakkonen
Kola on esteettisesti ja fyysisesti kevyt tuoli ja se sopii käytettäväksi sekä julkisissa että yksityisissä
moderneissa sisustuksissa. 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.
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.
PROPEL design Harri Korhonen
Propel on pelkistetty ja leikkisä naulakko. Odotetun uutuuden jännä jalustarakenne on saatavana
raikkaissa väreissä ja puiset koukut tammiviilutettuna.
CASE design Mikko Laakkonen
Case lehti- ja esitetelineet ovat saatavilla seinäkiinnitteisinä tai vapaasti lattialla seisovina.
Esitetelineiden ideana on paljastaa mahdollisimman iso osa esitteistä, kun taas lehtitelineet pyrkivät
piilottamaan lehtien kannet, tehden näin tilasta rauhallisemman. Case näyttää hyvältä sekä
yksittäisenä, että isoissa ryhmissä.
OKA design Teppo Asikainen/Valvomo
Oka naulakosta on kolme versiota: riippu-, pysty- ja seinänaulakko. Oka A on katosta vaijerilla
riippuva naulakko, jossa on kuusi koukkua ja korkeussäätö. Oka B on pystynaulakko, jossa on myös
kuusi koukkua. Tuoteperheen uusin malli on Oka C, seinänaulakko kolmella tai viidellä koukulla.

Inno Interior Oy / Inno-Tuote Oy

Tähdenlennontie 9

02240 Espoo

FINLAND

www.inno.fi

