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Inno Tukholman huonekalumessuilla 3. – 7.2.2015
Inno esittelee uutuuksia osana “Cozy Office” –konseptia viihtyisän toimistoympäristön puolesta Tukholman huonekalumessuilla 2015.
Box Wood, Lab Bar tuolit ja korkea Lab pöytä edustavat äskettäin esiteltyä konseptia. Lisäksi, modulaarinen In-tensive
neuvottelupöytäsarjan uusi jalkamalli, Taivu nojatuoli, käsinojallinen Intro tuoli, sekä Bondo pöytäsarja ovat koettavissa Innon osastolla
B05:21.
IN-TENSIVE design Jouni Leino
Modulaarinen neuvottelupöytä In-tensive päivittyy ja uusi puinen kehäjalka täydentää sarjan
hienostunutta dynamiikkaa. Muuntautumiskykyinen järjestelmä tarjoaa ratkaisuja erilaisiin
kokoustarpeisiin monipuolisten johdotus- ja liitäntävalmiuksien avulla.

BOX WOOD design Harri Korhonen
Box Wood puujaloilla on uusi, pehmeämpi versio Box sohvajärjestelmästä. Sohva sekä erilevyiset ja
eripituiset penkit esitellään osana Cozy Office –konseptia.

TAIVU design Mikko Laakkonen
Ilmava ja nuorekas ympäriverhoiltu nojatuoli auloihin ja odotustiloihin. Klassisilla piirteillä höystetty
Taivu on reilun kokoinen ja mukava tuoli, joka on materiaaleiltaan helppo räätälöidä moneen tilaan
sopivaksi.

INTRO design Ari Kanerva
Intro tuolin käsinojallisessa versiossa on uudenlaista henkeä, joka sopii luonnollisesti myös
neuvottelumiljööseen. Intro on pinoutuva puutuoli, joka sopii käytettäväksi monenlaisiin julkisiin ja
yksityisiin sisätiloihin kuten kodin ruokatiloihin. 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 BAR design Harri Korhonen
Lab baarituoli esitellään kahdella eri istuinkorkeudella ja korkea Lab pöytä matalan baarituolin kaverina.
Lab W tuoli pinoutuu pystysuoraan, ristikkojalkainen Lab Z tuoli korkeussäätömekanismilla pyörillä tai
liukutalloilla ja Lab X nelisakaraisella ristikolla ovat saatavina joko käsinojilla tai ilman. Kodikkaassa ja
lämminhenkisessä Lab tuolissa on pehmeyttä, joka luodaan pelkistetyllä istuinkupin tikkauksella. Lab
sarjan kevyt ja tukeva neuvottelu- tai diningpöytä on saatavana joko yksittäisenä tai modulaarisena
versiona, jota voi jatkaa loputtomiin.

BONDO design Harri Korhonen
Bondo pöytä on saatavilla viidessä koossa ja limittyvät osittain. Pöydän rakenne, viistoreunainen ja
pehmeä tason muoto antavat kevyen vaikutelman.

Lehdistökuvia: https://www.dropbox.com/sh/tz6133g82ynt1om/AABlm1Yx6oMvQyq_ECY0CADOa?dl=0
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
Inno Interior Oy / Inno-Tuote Oy

Tähdenlennontie 9

02240 Espoo

FINLAND

www.inno.fi

