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LEHDISTÖTIEDOTE
Inno Milanon huonekalumessuilla 8. – 13.4.2014
Innon uutuudet kuten Taivu nojatuoli, käsinojallinen Intro tuoli sekä Lab tuoli eri jalustavaihtoehdoilla ja käsinojilla ovat esillä Milanon
huonekalumessuilla. Lisäksi Innon osastolla on nähtävänä korkeaselkäinen Aura L nojatuoli red dot: best of the best 2013 palkitusta
Aura perheestä, Bondo sarjapöytä sekä pyörintämekanismilla varustettu Kola Lounge X versio palkitusta Kola sarjasta. Tervetuloa
osastollemme 20F20!
TAIVU design Mikko Laakkonen
Taivu on uusi tuolisarja, jossa on vähän klassisia muotoja uudelleen höystettynä. Ensiesittelyssä on nojatuoliversio
ja tulossa on myös neuvottelutuoli. Sopii erinomaisesti odotustiloihin taikka koteihin.
INTRO design Ari Kanerva
Intro tuolin käsinojallinen versio omaa uudenlaisen hengen, joka sopii luonnollisesti myös neuvottelumiljööseen.
Intro on pinoutuva puutuoli, joka sopii käytettäväksi monenlaisiin julkisiin ja yksityisiin sisätiloihin kuten kodin
ruokatiloihin. 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 pöytä- ja tuolisarjan rennolle kokoontumiselle on taas luvassa jatkoa. Kodikkaassa ja lämminhenkisessä Lab
tuolissa on pehmeyttä, joka luodaan pelkistetyllä istuinkupin tikkauksella. Ristikkojalkaisessa Lab Z tuolissa on
korkeussäätömekanismi joko pyörillä tai liukutalloilla varustettuna. Lab O on trumpettijalkainen versio ja Lab X on
varustettu nelisakaraisella ristikolla. Saatavilla joko käsinojilla tai ilman.
Lab sarjan kevyt ja tukeva neuvottelu- tai diningpöytä on saatavilla joko yksittäisenä tai modulaarisena versiona,
jota voi jatkaa loputtomiin. Saatavana nyt myös pyöreän muotoisena!
AURA design Mikko Laakkonen
Aura tuoli L on palkitun Aura tuoteperheen uusin jäsen. Sympaattinen uusi nojatuoli korkealla selällä sopii
luonnollisesti yhteen Aura sohvan kanssa. Sohvan korkea selkä ja suojaava muoto luovat avoimeen tilaan
rauhallisen ympäristön. Kutsuvan näköinen Aura sohva toimii myös tilanjakajana. Tuoli on myös saatavana hieman
matalammalla selällä, josta istuja näkee paremmin ympärilleen. Näkyvä runkorakenne antaa Auralle omaleimaisen
ilmeen. Aura palkittiin red dot: best of the best 2013 pääpalkinnolla huolitellun ja innovatiivisen muotoilunsa
ansiosta.
KOLA design Mikko Laakkonen
Uusi Kola Lounge X on pyörintä- ja palautinmekanismilla varustettu nojatuoli. Olemukseltaan kevyet Kola tuotteet
sopivat käytettäviksi sekä julkisissa että yksityisissä moderneissa sisustuksissa. Kolan istuinkuppi on valmistettu
100% kierrätettävästä polyesterihuovasta. 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.
BONDO design Harri Korhonen
Bondo sarjapöytä on alkanut elämään omaa elämäänsä. Alun perin Bondo sohvasarjaan suunniteltu pöytä on ollut
saatavilla kahdessa koossa ja korkeudessa. Pöydän rakenne, viistoreunainen ja pehmeä tason muoto antavat
kevyen vaikutelman. Pöydät limittyvät osittain mahdollistaen vapaamuotoisen ryhmittelyn. Asiakastoiveiden
ansiosta Bondo sarjapöytä saa nyt kahden aikaisemman koon lisäksi kaksi pitkänomaista versiota sekä yhden
pikkupöydän, jota voidaan käyttää läppäri- tai kirjoitustasona sohvista ja nojatuoleista koostuvissa
neuvotteluryhmissä.
Lehdistökuvat: https://www.dropbox.com/sh/8ik1grzxhtle0dl/VK7yT5qZxV
Lisätietoja ja kuvapyynnöt:
CEO Niklas Korhonen niklas.korhonen@inno.fi 09 8870 3816
Design Supervisor Thommy Öhman thommy.ohman@inno.fi 09 8870 3820
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