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LEHDISTÖTIEDOTE
Innolle kolme GOOD DESIGN™ 2015 palkintoa kansainvälisesti arvostetussa
kilpailussa
Julie, Lab ja Aura tuoteperheet palkittiin kansainvälisesti arvostetulla GOOD DESIGN™ Award tunnustuksella. Maineikkaan
muotoilukilpailun järjestää The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ja The European Centre for Architecture Art
Design and Urban Studies.

JULIE design Julie Tolvanen, 2015
Julie on tulos pitkäjänteisestä suunnitteluprosessista, jossa viilusta taivutetuista rimoista muodostuu kaunis istuin kevyen näköiseen,
veistokselliseen kokopuiseen dining- tai kokoustuoliin. Saatavilla joko istuinverhoiltuna tai ilman.

LAB design Harri Korhonen, 2012-2015
Lab pöytä- ja tuolisarja rentoon kokoontumiseen tai kotikäyttöön. Kodikkaassa ja lämminhenkisessä Lab tuolissa on pehmeyttä, joka
luodaan pelkistetyllä istuinkupin tikkauksella. Lab tuolisarjaan kuuluu pystysuoraan pinoutuvat Lab W ja Lab Wood, Lab Bar kahdella eri
istuinkorkeudella, Lab X nelisakaraisella ristikolla ja Lab Z pyörällisellä ristikolla ja korkeussäätömekanismilla varustettuna. Z ja X ovat
saatavina joko puu- tai metallikäsinojilla tai ilman. Lab sarjan kevyt ja tukeva neuvottelu- tai diningpöytä on saatavana joko yksittäisenä
tai modulaarisena versiona, jota voi jatkaa loputtomiin. Lab pöytäsarjassa on useita kokoluokkia ja valinnainen johtokaivo ja
sähköluukut. Saatavana on myös baaripöydät kahdella eri korkeudella käytettäväksi Lab Bar tuolin kanssa.

AURA design Mikko Laakkonen, 2013-2015
Aura Wood on luonnollinen jatkumo Aura perheessä. Puurunkoisena ja standardikorkuisena Aura astuu vakio sohvien käyttöalueelle
säilyttäen palkitun Aura sarjan muotokielen ja luonteen. Matala Aura sohva sopii käytettäväksi matalan tuolin kanssa. Sympaattinen
nojatuoli korkealla selällä (L) sopii luonnollisesti yhteen korkean Aura sohvan kanssa. Sekoita eri korkuisia Aura tuotteita
muodostaaksesi sointuisia ja kodikkaita sisustuksia. Sohvan korkea selkä ja suojaava muoto luovat avoimeen tilaan rauhallisen
ympäristön. Kutsuvan näköinen Aura sohva toimii myös tilanjakajana. Esille tuotu rakenne tekee Auran omaleimaiseksi ja
kiinnostavaksi. Aura palkittiin red dot: best of the best 2013 pääpalkinnolla huolitellun ja innovatiivisen muotoilunsa ansiosta.
GOOD DESIGN™ on maailman vanhin muotoilupalkinto. Vuonna 2015 Museo vastaanotti useita tuhansia hakemuksia yli 47 maasta.
GOOD DESIGN™ Award kilpailun perustivat Chicagossa 1950 MoMA:n kuraattori Edgar Kaufmann Jr. ja aikansa modernin designin
pioneerit Charles ja Ray Eames, Russel Wright, George Nelson ja Eero Saarinen. www.chi-athenaeum.org
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