LEHDISTÖTIEDOTE 22.3.2016

Inno Milanon huonekalumessuilla 12. – 17.4.2016
Esittelemme Milanossa useita uutuuksia osana Innon "Cozy Office" konseptia jota olemme kehittäneet vuosia ohjaamalla osan
tuotekehityksestämme rennompaan ja kodinomaisempaan suuntaan. Tavoitteemme valtamassasta poikkeavilla crossover tuotteilla on
tarjota uudenlaisia ja inspiroivia kalusteita tiloihin, joissa huomioidaan ihmisläheiset ja yksilölliset arvot sekä viihtyvyys myös
tavanomaisesti perinteikkäämmissä julkisissa kohteissa. Tätä kautta pyrimme parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta. Laatu,
ergonomia, käytettävyys ja vastuullinen tuotanto yhdistettynä kansainvälisesti arvostettuun ja aikaa kestävään muotoiluun ovat tärkeitä
kulmakiviä Innon toiminnassa. Tuotteet täyttävät julkitilojen kalustamisen vaatimukset. Inspiraation lähteinä ovat ihminen, positiivisuus ja
hyvinvointi. Tervetuloa osastollemme 20F22!
AURA WOOD design Mikko Laakkonen
Aura Wood on luonnollinen jatkumo Aura perheessä. Puurunkoisena ja standardikorkuisena Aura astuu vakio
sohvien ja nojatuolien käyttöalueelle säilyttäen palkitun Aura sarjan muotokielen ja luonteen. Aura tuoteperhe
on palkittu kansainvälisesti arvostetulla GOOD DESIGN™ 2015 Award tunnustuksella. Aura sohva palkittiin
red dot: best of the best 2013 pääpalkinnolla huolitellun ja innovatiivisen muotoilunsa ansiosta.
KOLA BAR design Mikko Laakkonen
Kola Bar on houkutteleva baarituoli, joka sopii käytettäväksi myös seisomakorkeiden neuvottelupöytien
kanssa. Esteettisesti ja fyysisesti kevyet Kola tuotteet sopivat käytettäväksi sekä julkisissa että yksityisissä
moderneissa sisustuksissa. Kolan istuinkuppi on valmistettu 100% kierrätettävästä polyesterihuovasta.
Verhoiltu tyyny lisää istuinmukavuutta ja mahdollistaa väreillä leikkimisen. Kola on palkittu red dot award:
product design 2012, Fennia Prize 2012 sekä Good Design Award (2010) muotoilupalkinnoilla.
TURNER design Susanne Grønlund
Turner on kätevä ja kevyt seinänaulakko jossa on kolme puunuppia vaatteiden ripustamista varten. Yksi
pidempi nuppi mahdollistaa myös henkarin käytön. Laserleikattu teräsosa puunuppien välillä antaa naulakolle
mielenkiintoisen graafisen ilmeen. Yksilöllisiä ja monimuotoisia kokonaisuuksia saa sommiteltua asentamalla
useita naulakoita seinälle eri asentoihin. Puunupit ovat tammea ja yhdistävä metalliosa on mustaksi maalattua
terästä.
NAULA design Mikko Laakkonen
Uuden kokopuisen naulakon kartionmuotoiset tapit lävistävät pystytolpan toimien koukkuina. Vapaasti seisova
pystynaulakko on saatavilla tammisena, joko luonnonvärisenä tai petsattuna, yksivärisenä tai eri värisillä
koukuilla.
LAB design Harri Korhonen
Lab pöytä- ja tuolisarja rentoon kokoontumiseen tai kotikäyttöön kasvaa uudella neuvottelutuolilla.
Kodikkaassa ja lämminhenkisessä Lab tuolissa on pehmeyttä, joka luodaan pelkistetyllä istuinkupin
tikkauksella. Lab sarjan kevyt pöytä useassa koko- ja korkeusluokassa on saatavana joko yksittäisenä tai
modulaarisena versiona, jota voi jatkaa loputtomiin. Lab tuoteperhe on palkittu kansainvälisesti arvostetulla
GOOD DESIGN™ 2015 Award tunnustuksella.
BASSO S design Harri Korhonen
Basso S Meeting tuoli täydentää Basso neuvottelutuolisarjaa ja on parhaimmillaan kun tuolille ei ole paljoa
tilaa. Basso luo tilaan hillittyä luotettavuutta ja leikkisää tunnelmaa, erityisesti neuvotteluhuoneisiin. Saatavilla
käsinojilla tai ilman.
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. Julie on palkittu kansainvälisesti arvostetulla GOOD DESIGN™ 2015 Award
tunnustuksella.
BONDO design Harri Korhonen
Bondon rakenne sekä viistoreunainen ja pehmeä tason muoto antavat tuotteelle kevyen vaikutelman. Pöydät
limittyvät osittain mahdollistaen orgaanisen ryhmittelyn. Bondo pöytä on saatavilla useassa koossa
mukaanlukien pienen sivupöydän esim. läppärityöskentelyyn sohva- tai nojatuoliryhmissä. Bondo pöytäsarja
on saatavilla myös puisella jalkavaihtoehdolla, joka lanseerattiin Tukholman huonekalumessuilla helmikuussa
2016.
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