TEKSTI Piia Kalliomäki
KUVAT Valmistajat
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Koti on nyt muutoksessa ia yhdistely on
ajan henki. Yhdistellään vanhaa.la uutta, designia ja

kirppislöytöjä, kallista ja halpaa, materiaalien aitous kokoaa elementit.
sunnot prenenevåt

ja

maltillistu-

vat, kodin kalusteiden on pysyttävä
muutoksessa mukana. On paljon
myös pieniä koteja, joissa totminnot
tapahtuvat tehokkaasti samoissa tiloissa. Näitä monikåyttöisiä ja hyvin suunniteltuja tilo.ja

väritys.

soisi olevan myös isoimmissa taloissa. Parhaita
ovat monikäyttöiset kalusteet, joita voi siirrel-

Pintamateriaaleissa aitous on valttia. Parin-kolmen vuosikymmenen takaa tuttu marmort on

lä huoneesta toiseen ja tarkoituksesta toiseen
elämäntilanteiden muuttuessa. Pienet pöy-

tehnyt vahvan paluun. Se kelpaa niin kylpyhuoneeseen kuin keittiön tasoksikin, sisustustavaroista puhumattakaan. Leveät lankkuparketit
ovat niitä kysytyimpiä, myös betonipinnat ja
puupaneleiden ja vanerin käyttö sisustuksessa

dät käyvät hyvin yöpöydiksi, sohvapöydiksi 1a
sivupöydiksi nolatuolien viereen. Sirot tuolit
toimivat niin ruokapöydän tuoleina, varatuolei-
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na, yöpöytinä 1a tavaroiden laskupaikkana niin
makuuhuoneessa kuin eteisessäkin. Yhdisteltävyyden ja monikäyttöisuuden takaa yhtenäinen

PALUU MENNEISYYTEEN

kiinnostavat.
Kalusteiden muodot ovat keventyneet ja on
tapahtumassa paluu 50- ja 60-lukulaiseen ihmisen kokoiseen sisustamiseen. Vintage-löytÖjen

sekoittaminen uusiin hankintoihin on siksikin
helpompaa. Valtavan kokoiset sohvakalustot
ovat jäämässä historiaan. lsoonkin tilaan saadaan istuma- ja perheenkeskisiå löhöilypaikkoja
riittävästi, kun yhdistetään sohva, rahipala tai
divaanipala niin, ettå ne ovat tarvittaessa erotettavissa toisistaan, kalusteiden väliin iää ilmaa.
Sohvissa on ajankohtaista kapeat käsinojat ja

sirot kepeän kapeat jalat. Nojatuolit

ovat
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Friend-sohvassa viehättää kapeat ia korkeat jalat, isot rennonoloiset selkänoja ja istuintwnyt ja
kapeat käsinojat. @ t/usissa Band-pöydissä on valinnanvaraa sekä koon että muodon suhteen. Ne
sopivat sohvapöydiksi, sivutasoi ksi ja yöpöydiksi. v,rww.adea.fi.
Taru-sohvan kevyt olemus, hieman pehmennetly' muodot ja kapea jalka viehättävät. petra Lassenius on suunnitellut tuotteet yhteistyössä Junet-kuluttajaraadin kanssa, tuotte/ssa on vahvasti
arkipäivän käyttäjien näkökulma mukana. ILO-sarjan kalusteet valmistetaan kotimaisesta koivusta
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käsityönä suomalaisten puuseppien ammattitaidolla ja jurvalaisella käsityöperinteetlä. www.junet.fi.

@ Tapio Wirkkalan v. 1959 suunnitteleman TW\l3-valaisin otetaan nyt valikoimiin led-polttimolla. Valaisimessa viehättää sen yksinkertaisuus ja karu kauneus.
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Hyönteistä muistuttava kevyt Lukki on Tapiovaaran vuosina 1951-1956 suunnittelema ja siitä
ja jakkara. Kalusteiden materiaali on metalliputkea ja vaneria.

lanseerataan nyt kolme tuolia

@ One Nordic on uusi kotimainen yritys, joka pakkaa tuotteensa tiiviiseen pakettiin, että ne on
helppo toimittaa verkkokaupan kautta perille. Tuotteet on pohjoismaista suunnittelua. Trendikkäät
kuparinväriset Levels-valaisimet näyttävät uudennäköisitle versioille isoäidinaikaista kakkukuvuista,
myös muita värivaihtoehtoja. vvww.onenordic.com.
O Tapio Anttilan suunnitteleman ON-tuoteperheen uusin jäsen on kevyt nojatuoli, jonka kepea
ia korkea muoto viehättää. Tuolin materaali on IJPM Grada puuinnovaatio, joka on kierrätettävä ja
ekol og i nen materi aa I i. vvww. ped ro.f i.
@ Kotimaassa suunniteltuien ia vatmistettujen lkertaa2-tyynyjen ja peitteiden kuviomaailma on
raikkaan graafinen ja uudennäköinen. Moneen menoon ja erilaisiin tiloihin sopivat tuotteet on laadukkaasti 100 o/o villaa ja niillä on avainlipputunnus. wvvw.l kertaa2.com.
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