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Inno Milanon huonekalumessuilla 4. – 9.4.2017
Inno aloitti persoonallisten, aikaa kestävien ja massasta poikkeavien tuotteiden valmistuksen vuonna 1975. Tänä päivänä Inno
tunnetaan innovatiivisesta ja kansainvälisesti palkitusta mallistostaan. Innon tavoite on kehittää uusajattelua sisustuksen saralla,
toiminnallisuutta unohtamatta. ”Me uskomme, että hyvä tuote on muutakin kuin muoto ja funktio, sen täytyy tuntua oikealta”. Messuilla
esittelemme mm. uuden värivalikoiman, uuden Intro tuolin perusversion, Ono puutuolin sekä Lab XL lepotuolin. Tervetuloa
osastollemme 20F22!
ONO design Susanne Grønlund
Ono on kevyt puutuoli, jonka juuret ovat syvällä skandinaavisessa muotoiluperinteessä. Ono tuoli vie nämä
juuret tulevaisuuteen vastaten tämän päivän tarpeisiin, arkkitehtuuriin ja sisustuksiin funktionaalisuutta,
mukavuutta ja esteettisiä arvoja unohtamatta. Tuolin rakenne on omalla tavallaan ilmeinen, selkä kaartuu
istuimen alle ja kannattelee istuinta antaen tuolille kevyen ja kutsuvan ilmeen. Selän aukko mahdollistaa
alaselän ergonomisen muotoilun ja toimii samalla kätevänä kahvana tuolille, joten tuolia on helppo siirrellä.
INTRO design Ari Kanerva
Intro on puutuoli, joka sopii käytettäväksi monenlaisiin julkisiin ja yksityisiin tiloihin. 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 XL design Harri Korhonen
Lab pöytä- ja tuolisarja rentoon kokoontumiseen tai kotikäyttöön kasvaa uudella lepotuolilla. 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.
TURNER design Susanne Grønlund
Turner on kätevä ja kevyt seinänaulakko jossa on kolme puunuppia vaatteiden ripustamista varten. Yksi pidempi
nuppi mahdollistaa myös henkarin käytön. Teräsosa puunuppien välillä antaa naulakolle mielenkiintoisen
graafisen ilmeen. Yksilöllisiä ja monimuotoisia kokonaisuuksia saa sommiteltua asentamalla useita naulakoita
seinälle eri asentoihin. Turner-R ripustin myös saatavilla.
JULIE design Julie Tolvanen
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.
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.
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. Naula on palkittu kansainvälisesti arvostetulla GOOD DESIGN™ 2016 Award tunnustuksella.
BONDO WOOD 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.
VALITUT VÄRIT
Inno lanseeraa uuden valikoiman värejä kattamaan laajan kokoelman tuotteita. Yksivärisyyden mahdollistavat
värit RAL1012 Keltainen, RAL3002 Punainen, RAL5001 Sininen ja RAL6012 Vihreä ovat saatavilla petsattuna ja
mattalakattuna saarniviilutetulle pinnoille ja saarni massiivipuulle sekä mattapintaisena metallille. Värivalikoima
koostuu Aura, Basso, Bondo, In-tensive, Intro, Kola, Lab ja Ono tuoteperheiden useimmista malleista.
Lehdistökuvat: www.inno.fi ---> PRESS
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