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Salone del Mobile & Euroluce 2019

Muistijälkiä Milanon messuilta
We love design and
we love Milan.

Koostimme sinulle tähän esitteeseen messujen kiinnos-

messinki ja kulta. Kiillotettu kromi ja alumiini ovat nous-

tavimmat uutuudet. Vierailimme jälleen keväällä Mila-

seet suosituiksi materiaaleiksi. Myös lasisia valaisimia

nossa tutustumassa uutuuksiin ja tämän hetken sisus-

nähtiin messuilla ennätyksellisen paljon.

tustrendeihin. Euroopan suurin designalan tapahtuma
Salone del Mobile tarjosi taas rutkasti nähtävää.

Sekä kalusteiden että valaisimien muotoilussa oli nähtävissä yksinkertaista ja pelkistettyä tyylikkyyttä, joka

Mieleen messuilta jäivät erityisesti luonnonläheinen

tukee hyvin tämän päivän kestävyysajattelua – keski-

värimaailma sekä aidot materiaalit. Väreissä esiin

tytään olennaiseen eli tuotteen toiminnallisuuteen,

nousivat lämpimät ruskean ja nuden sävyt. Tumma

kestävyyteen sekä laadukkaisiin aitoihin materiaaleihin.

puu, nahkaverhoilu ja rottinkiset yksityiskohdat toistuivat useissa kalusteissa. Myös erilaisten kivipintojen

Piipahda hetkeksi takaisin Milanon messuille ja poimi

käyttö oli runsasta. Marmoria ja erilaisia kivipintoja oli

omat suosikkisi kuvastostamme. Olemme nostaneet

käytetty niin tasoissa kuin valaisimien yksityiskohdissa.

muutamia suosikkituotteita enemmän esiin, tunnistat

Hillityn värimaailman vallitessa leikiteltiin materiaaleilla

ne Restatop favourites -leimasta.

ja tekstuureilla.
Älä epäröi kysyä lisätietoja tuotteista – autamme
Valaisimissa kupari alkaa väistyä, tilalle ovat tulleet

mielellämme.

Kinoko (s. 44-45), design Mentsen, Zilio A&C.
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FOLK
Design CMB Design, Pedrali
Minimalistisesti ja perinteitä vaalien muotoiltu Folk on mukava
uutuus Pedralin mallistoon. Tuolin runko on saarnia ja sitä tukee
valettu alumiinirengas. Rottinki on julkitilakäytössä usein haasteellinen materiaali, joten punoksen kestävyyttä on vahvistettu lisäämällä rottingin sekaan vahvaa nylonlankaa. Alumiinirengas on saatavana useissa väreissä ja se luo tuolin materiaalien välille hienon
kontrastin. Punotun istuimen lisäksi valittavana on rajaton määrä
verhoilumahdollisuuksia.
Folk-tuoteperheeseen kuuluu lisäksi kaksi eri korkuista baarituolia
(650 ja 750 mm), joissa on alumiininen jalkatuki.

MANTO
Design Davide Besozzi, Axolight
Davide Besozzin suunnittelema Manto-valaisinsarja on moderni mallisto eri kokoisia riippuvalaisimia. Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja teräksestä, johon on yhdistetty opaalinen
lasikupu. Valonlähdettä tukee teleskooppivarsi,
joka mahdollistaa kuvun säätämisen. Modernina
yksityiskohtana toimii myös joustavasta kankaasta
valmistettu varjostin, joka mukautuu valonlähteen asetusten mukaan.
Manto-valaisimet sopivat käytettäväksi myös
ryhmässä. Valaisimet ovat himmennettäviä.
Mitat (mm): Ø 700/1200/1800
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Nousussa kiillotettu

alumiini ja kromi
SOUL
Design Eugeni Quitllet, Pedrali
Soul-tuoliperhe kasvoi upealla alumiinirunkoisella mallilla. Käsittelyistä kiillotettu versio soveltuu sisäkäyttöön ja
anodisoitu alumiini sen lisäksi myös
ulkokäyttöön.
Tiikkirimoista valmistettu istuin ja
runko

hitsautuvat

saumattomasti

yhteen luoden huolitellun lopputuloksen. Soul on mainio tuoli terasseille ja
ulkotiloihin, kun haetaan näyttävää ja
katseet kääntävää lopputulosta.
Soul-tuoteperhe sai erityismaininnan
tammikuussa 2019 Saksan Design
Award

-tapahtumassa

erinomaisen

suunnittelun -kategoriassa.
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Soul-tuoli, design Eugeni Quitllet, Pedrali.

BOLONIA COUCH
Design and made by iSiMAR
iSiMARin Bolonia-sarja sai odotetun uutuuden,
kun sarja laajeni 2-istuttavalla loungesohvalla.
Siro teräsrunkoinen sohva sopii käytettäväksi
sisällä ja ulkona. Istuinmukavuutta tuovat säänkestävät pehmusteet. Galvanoidusta teräksestä valmistettu runko on saatavana 30:ssä eri
värissä.
Bolonia-sohva sopii hienosti yhteen muiden
sarjan tuotteiden kanssa. Rakenna lounge
terassille tai aulaan, nämä kalusteet piristävät
taatusti tilaa.

ARENA
Design and made by iSiMAR
Arena on galvanoidusta teräksestä
valmistettu pöytä, joka sopii sekä ulkoettä sisäkäyttöön. Arenan spiraalinmuotoinen jalka on tehty muodoiltaan
jäljittelemään rottinkipunosta. Pöytälevy on saatavana viidessä eri koossa
ja värivaihtoehtoja kokonaisuudelle on
30 kappaletta.
Mitat (mm):
Ø 600/700/800/900/1000 K 450
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CONEE
Design Victor Carrasco
Conee-tuoteperheen kartiomaiset
ruukut on valmistettu teräksestä

TRIBECA
Design CMB Design, Pedrali
Tribeca-sarja vie ajassa taaksepäin, se
on moderni tulkinta klassisista 60-luvun
patiotuoleista. Sarjan kalusteet on
suunniteltu täysin ulkokäyttöön, mutta
mikään ei estä sijoittamasta niitä myös
sisätiloihin.
Kalusteiden selkänoja ja istuin on val-

ja ne soveltuvat niin sisä- kuin
ulkokäyttöön. Ruukkujen alla on
pehmeät pyörät, jotka helpottavat
siirtelyä. Conee-tuoteperheeseen
kuuluu myös pyörällinen istuin,
säilytyskori ja roskasäiliö. Coneeruukku on saatavana kolmessa
koossa.
Mitat (mm):
Ø 417/765/1312
K 278/500/900

mistettu kestävästä nylonpunoksesta,
joka on päällystetty säänkestävällä
PVC:llä. Jauhemaalattu teräsputkirunko
on saatavana useissa väreissä. Sarja
täydentyi sohvalla ja loungetuolilla.
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SUE

DROP TOP
Design STC Studio

Polypropeenista ja lasikuidusta
valmistetut Sue-tuolit sopivat

STC Studion suunnittelemat modernit

käytettäväksi sisällä ja ulkona.

Drop Top -roskasäiliöt ovat toivottu laa-

Tuoleissa on UV-suoja, joka

jennus Drop-tuoteperheeseen. Galvan-

estää värien haalistumista ja

oidusta teräksestä valmistetut säiliöt on

auttaa kestämään erilaiset sää-

varustettu selkeillä symboleilla, jotka

vaihtelut.

helpottavat jätteiden kierrättämistä.
Symboleita löytyy viisi erilaista: paperi,

Sue-tuolista on saatavana käsi-

lasi, polttokelpoinen, muovi ja biojäte.

nojallinen ja -nojaton malli.

Sinkitty teräsrengas pitää roskapussin

Molemmat mallit ovat myös

hyvin paikallaan. Selkeälinjainen muo-

pinottavia. Tuolit ovat erittäin

toilu ja tyylikkäät värivaihtoehdot mah-

kevyitä ja helposti liikuteltavia.

dollistavat roskasäiliöiden sijoittelun
näkyvällekin paikalle. Säiliön tilavuus

Valittavana on laaja valikoima
eri värejä.

62 l.
Mitat (mm): 436 x 216 x 717

MADRID
Tukevasta metallirungosta koostuva
Madrid-penkkipöytä soveltuu tiloihin,
joissa kalusteilta vaaditaan erityistä
kestävyyttä, kuten kauppakeskuksiin
ja kovalla käytöllä oleviin suojaamattomiin ulkotiloihin.
Pöydän pinta on kulutusta kestävää
umpilaminaattia. Valittavana on suuri
valikoima erilaisia kuoseja riippuen
käyttötarkoituksesta.

Myös

pöydän

runko on saatavana useilla eri väreillä.
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VIENA
Design Favaretto & Partners
Viena on mukava uutuus Pagedilta.
Viena-tuoli toimii niin ravintolapöydän
ääressä kuin hotellihuoneen kompak-

Monipuoliset ja suuremmat

PUCK-RAHIT

tina nojatuolina. Muotoilu on klassinen
ja hillitty. Kaareva puurunko ja pyöristetyt jalat täydentävät kokonaisuuden
hyvin. Saatavana käsinojilla tai ilman.
Tuoliin on saatavana myös paljon viimeistelyvaihtoehtoja niin verhoiluun
kuin rungonkin väriin.

PUCK
Design Estudi Manuel Molina, Enea
Leikkisä Puck-tuoteperhe sai jatkoa
käytännöllisillä isoilla istuinraheilla,
joita on saatavana kolme eri mallia.
Isommista Puckeista löytyvät samat
ominaisuudet kuin pienemmistä malleista. Rahit voidaan varustaa pyörin,
jolloin ne ovat helposti siirrettävissä ja
muokattavissa erilaisiksi kokonaisuuksiksi.
Puck-rahit toimivat hyvin työympäristöissä sekä isoissa aulatiloissa. Rungon
alaosassa oleva alumiinirengas viimeistelee tuotteen ulkonäön. Puck-rahit
ovat saatavana useissa eri väreissä ja
väriyhdistelmillä.
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Puck-tuoteperhe
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JAMAICA

ROSE

Design CMB Design, Pedrali

Design Edi e Paolo Ciani, Montbel

Jamaica-tuolisarja on moderni yhdis-

Korkeaselkäinen Rose-nojatuoli noudat-

telmä klassisia muotoja nykyaikaisella

telee samaa muotokieltä kuin pienempi

otteella. Kauniisti taivutettu vanerinen

edeltäjänsä. Korkea, sivuilta eteenpäin

istuin yhdistettynä kapeisiin, metalli-

kaartuva selkänoja antaa hyvän tuen

putkesta valmistettuihin käsinojiin luo

istujalle sekä tuo samalla hieman yksityi-

hauskan kontrastin eri materiaalien

syyttä.

välillä. Yhdistelmä tekee tuolin ulkomuodosta kevyen ja ilmavan.

Tuolin verhoilu on viimeistelty ja pieni
yläosan rypytys luo hauskan yksityiskoh-

Jamaican istuin voi olla myös ympäri-

dan. Rose-nojatuoli sopii hyvin hotelli- ja

verhoiltu ja pehmustettu.

aulaympäristöihin. Tuolin puiset jalat on
saatavana verhoiluun sopivalla sävyllä.
Sarjaan on saatavana myös rahi, joka tuo
lisämukavuutta kokonaisuuteen.

BOX
Design Franco Zavarise, Zava
Franco Zavarisen suunnitteleman Box-valaisimen voi asentaa pöydälle, seinälle tai
kattoon. Minimalistinen muotoilu ja laajat
viimeistelyvaihtoehdot tekevät siitä muuntautuvan useisiin tiloihin. Metallinen kehys
korostaa valonlähdettä ja heijastaa hienon
kuvion valon ollessa päällä.
Box on saatavana useissa väreissä ja se voidaan räätälöidä vintagetyylisillä LED-lampuilla.
Mitat (mm): L 250 S 260
16

17

PIPPI
Design Roberto Paoli

MYTILUS
Design and made by Arturo Alvarez

Pippi on hauska kokonaan verhoiltu
tuolisarja, johon kuuluu käsinojallinen

Ruostumattomasta teräsverkosta val-

ja -nojaton tuoli, loungetuoli ja kaksi

mistettu Mytilus on Arturo Alvarezin

erikorkuista

uusi valaisinsarja, joka on syntynyt

baarituolia.

Tuolit

on

verhoiltu kaksoisjoustavalla Vision-kan-

merenpohjan

liikkeen

ja

aaltojen

kaalla ja istuin on pehmustettu. Tuolin

innoittamana. Orgaaniset muodot ja

runko on metallia ja jalat terästä.

verkkorakenne takaa, että valaisinsarja

Helposti räätälöitävä leikkisä sarja,

sopii niin industrial-tyyliseen sisustuk-

johon on saatavana useita viimeistely-

seen kuin futuristisiin ja minimalisti-

vaihtoehtoja.

siinkin tiloihin. Mytilus-riippuvalaisin
on saatavana kahdessa koossa. Samaan
sarjaan kuuluu myös seinävalaisin.
Mitat (mm):
medium L 590 K 170 S 480
large L 910 K 220 S 720

KIYUMI
Design Tomoya Tabuchi
Kiyúmi on japanilainen sana, joka tarkoittaa kaaria. Suunnittelijan Tomoyan mukaan nimi oli sarjalle täydellinen, sillä
se juontaa juurensa myös historiallisessa jousiammunnassa
käytettyyn Yumiin. Yumi on kaareva puusta valmistettu jousi
ja siitä on tullut yksi Japanin kulttuurin symboleista.
Kiyumi-istuinsarjaan kuuluvat käsinojaton ja -nojallinen tuoli
sekä baarituoli. Kaikissa malleissa on teräsputkirakenne
ja kauniisti kaartuvat istuimet ja selkänojat. Kiyumi-sarjan
viimeistely on huippuluokkaa, sillä ruuvit on saatu piilotettua
kauniisti rakenteeseen. Kaikki tuolimallit on saatavana myös
verhoiltuna.
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DOMA
Puisessa Doma-tuolissa on suuri
sivuilta

eteenpäin

kaartuva

selkänoja, joka muodostaa myös
tuolin käsinojat. Vankka, terävälinjainen runko ja jalat tasapainottavat pyöreitä muotoja
kauniisti. Tuolista on saatavana
myös käsinojaton malli. Istuin
on saatavana vanerisen lisäksi
pehmustettuna ja verhoiltuna.

SIGNA

GAND

Design Konrad Lohöfener

Design and made by Aromas del Campo

Pinottavan Signa-tuolin rungon rakenne on ilmava

Metallirunkoinen Gand-kruunuvalaisin on kaunis

ja sen kannattelevana elementtinä toimii tukirima.
Rimaan yhdistyvät saumattomasti niin tuolin selkänoja kuin jalatkin. Sivuille kaartuva selkänoja ja

messa on useita lasisella kuvulla koristeltuja valonlähteitä. Lasikuvuiksi voidaan valita myös huurre-

ohut vanerinen istuin antavat hyvän tuen istujalle.

tut mallit, jolloin valonlähde jää piiloon. Runko on

Signan valmistuksessa on huomioitu ympäristö,

Näyttävä uutuus tiloihin, joissa kaivataan moderniin

sillä suunnittelussa on minimoitu tuolin komponentit sekä vähennetty rakenne- ja liitosmateriaalien käyttöä.
20

uutuus Aromas del Campon mallistossa. Valaisi-

saatavana messinkisenä, mustana ja kromattuna.
ilmeeseen sopivaa kattokruunua.
Mitat (mm): Ø 800 K 620
21

Satumainen

SUURI LINTU
BIG BIRD
Design Isidro Ferrer, LZF
LZF:n Life-size -valaisinperhe koostuu
suurista eläinaiheisista valaisimista.
Tuoteperhe sai Milanon messuilla
näyttävän lisäyksen, kun sarjan uusin
tulokas Big Bird -riippuvalaisin julkaistiin. Isidro Ferrerin suunnittelema
suuri valaisin on valmistettu perinteistä
käsityötekniikkaa hyödyntäen. Tiheästi
asetellut puuluiskat päästävät kauniisti
valoa ympärille tehden tilasta tunnelmallisen. Vaikka lintu on suuri, sen
innoittajana toimii pieni kolibri. Tasapainoilu suuren ja pienen välillä tekee
Big Birdistä satumaisen ja kiehtovan
uutuuden. Lisää valotehoa tuo myös
linnun nokasta roikkuva pyöreä valaisin, joka suunnittelijan näkövinkkelistä
muistuttaa hehkuvaa nektaripalloa.
Big Bird on suurten, avoimien tilojen
valaisin – se on varma katseenvangitsija ja kaunis yhdistelmä perinteistä
käsityötä, nykytekniikkaa ja mielikuvituksellista suunnittelua.
Mitat (mm): L 2440 K 1800
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Big Bird -riippuvalaisin, Isidro Ferrer.

OSION
Design and made by Aromas del Campo
Modernissa Osion-seinävalaisimessa on
pyöreä, haitarimainen rakenne, joka heijastaa valoa kauniisti. Osion sopii mainiosti
saleihin, ravintoloihin ja hotelleihin, antaen
tiloihin viimeistellyn ja modernin ilmeen.
Osion-seinävalaisimeen

on

saatavana

useita viimeistely- ja värivaihtoehtoja.
Valaisimen keskiosaan voi valita integroidun led-valon sijaan myös perinteisemmän
peililampun.

PLUM
Design Max Kobiela
Plum-tuoteperhe koostuu kolmesta eri mallista: Openwork,
Bucket ja Club. Plum on kaunis tuoli, joka on valmistettu höyryllä
taivutetusta pyökkipuusta. Perinteinen valmistustekniikka yhdis-

Design Silvano Guion
Silvano Guion suunnittelema London-loungetuoli

on

muotoilultaan

tettynä moderniin muotoiluun tekee Plum-tuolista erityisen.

pehmeälinjainen ja tyylikäs. Muuntau-

Openwork-malli koostuu vain neljästä elementistä: pääkehyk-

viimeistelymahdollisuudet. Selkänojan

sestä, kahdesta jalasta ja istuimesta. Openwork-malli sopii hyvin
käytettäväksi ravintoloissa ja hotellihuoneissa. Bucket-mallissa
tuolin selkä- ja käsinojat koostuvat sisäpuolelta verhoillusta
venerilevystä. Vanerinen kuori hillitsee tuolin ulkomuotoa ja
antaa sille ripauksen eleganssia. Club-mallissa puolestaan tuolin
selkänojan kulmaa on muutettu ja istuinkorkeutta madallettu,
näin ollen se sopii mainiosti lounge- ja aulatiloihin.
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LONDON LOUNGE

tumiskykyisen tuolista tekee sen laajat
takaa kiertävä putkirunko on saatavana useissa väreissä ja halutessaan
tuoliin voi valita myös perinteisemmät
puujalat. Valitsemallasi verhoilulla luot
omaperäisen kokonaisuuden. Mainio
uutuus niin rentoon kahvilaan kuin
hotellimiljööseenkin.
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BUDDY SOFA
Design Busetti Garuti Redaelli, Pedrali
Buddy-sarjan kalusteet ihastuttavat muhkealla ulkonäöllään. Sarjaan
kuuluu useita eri kokoisia raheja, pöytiä ja istuimia. Milanossa esiteltiin
sarjan uutuudet 2- ja 3-istuttavat Buddy-sohvat. Sohvat sopivat mainiosti
julkisiin odotus- ja aulatiloihin, miksei myös toimiston tai kahvilan oleskelunurkkaukseen. Buddy-sohvan muotoilu heijastelee vahvasti sarjan
pienempiä moduuleja, mutta neljän eri polyuretaanivaahdon ansiosta
sen istuinmukavuus on entistä parempi.
Buddy-sohvat ovat erittäin monipuolisia ja niitä voidaan yhdistellä
toisiinsa ja muihin Buddy-moduuleihin. Tällöin voidaan luoda suuriakin
istuinkokonaisuuksia.
Sohvat ovat saatavina joko käsinojilla tai ilman. Saatavana myös irrotettavat päälliset.

PIANA
Design Lucidi Pevere
Piana-pöytäsarjan tähtenä toimivat laadukkaat
materiaalit. Pöytäsarja syntyi ajatuksesta käyttää
pöytäpinnan materiaalia, Carrara-marmoria tai
puuta, yksityiskohtana myös pöydänjalan viimeistelyssä. Tavallisestihan olemme tottuneet siihen, että
pöydän kansi ja jalka ovat eri materiaalia.
Piana-pöytien teräsrunko on suunniteltu niin, että
sen voi viimeistellä jalkoja myöten marmorilla tai
puulla. Pöytiä on eri kokoisia ja kannen muodoksi
voi valita suorakaiteen, pyöreän tai ovaalin. Piana
on varma katseenvangitsija, joka muuntautuu ketterästi valittujen materiaalien mukaan ja luo näyttävän tunnelman mihin tahansa tilaan.
26
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ZEROVENTIQUATTRO

LOLA

Design Franco Zavarize, Zava

Design Ray Power, LZF

Pieni, kaunis ja monipuolinen Zeroventiquattro-va-

Lola-valaisimen huoliteltu ja moniulotteinen

laisin sopii sekä ulko- että sisätiloihin. Se on kannet-

viilurakenne

hämmästyttää.

Rakenteen läpi tuleva valo on pehmeä ja

tava ja ladattava tyylikäs pikkuvalo, joka antaa hyvän

hienostunut. Riippuvalaisin on saatavana

valaistuksen missä ikinä liikutkin. Valaisimen hatussa

useassa koossa, ja lisäksi sarjaan kuuluu

on myös metallinen kaari, josta sen voi ripustaa

pöytä- sekä lattiavalaisin.

roikkumaan. Rungon pohjassa oleva magneetti
pitää valaisimen hyvin paikollaan metallisilla teras-

Lola-sarjan on suunnitellut LZF:n pitkä-

sipöydillä. Valaisimeen on saatavana myös maahan
upotettava varsi.

aikainen yhteistyökumppani Ray Power.

Hauska uutuus, johon on saatavana lukuisia viimeis-

Best of Year -palkinnon saajaksi.

Lola on ehdolla Interior Design-lehden

telymahdollisuuksia.

Mitat (mm):

Valaisimen korkeus (mm): 240

riippuvalaisin Ø 560 K 300
pöytävalaisin Ø 274/390 K 380/530
Saatavana myös muita malleja ja kokoja.

ALPHA
Design Matteo Cibic
Alpha-tuolisarjan uutuus hurmaa materiaalivalinnoilla ja shaker-tyylisellä muotoilulla.
Massiivipuurunko yhdistettynä nahkaiseen
istuimeen ja selkänojaan luovat lämpimän
vaikutelman. Selkänojan nahkainen pehmuste on viimeistelty messinkinapeilla.
Kaunis tuoli, joka soveltuu mainiosti kahvila- ja ravintolaympäristöihin. Runkoon ja
verhoiluun on saatavana useita viimeistelyvaihtoehtoja. Saatavana käsinojilla ja ilman.
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MARA

MERIDIUM

Design Lorenza Bozzoli

Design Eugeni Quitllet, Zava

Sliden Mara-sohvasarja sopii niin ulko-

Meridium-seinävalaisin

kuin sisäkäyttöön. Sohvien runko on
valmistettu polyeteenistä ja kangaspäälliset ovat vedenpitävät. Rungossa
on punosmainen kuvio, joka muistuttaa perinteistä nahkapunosta.
Sarjaan kuuluu nojatuoli ja 2-istuttava
sohva.

on

saanut

inspiraationsa antiikin ajan aurinkokelloista. Valaisimen pinnassa on rouhea
tekstuuri, joka tuo valolle uusia ulottuvuuksia. Poiketen antiikin ajan aurinkokelloista, tämän valaisimen valaistuksen
saat säätää itse. Valonlähde on kiinni
valaisimessa vahvalla magneetilla, jota
voi liikutella ja suunnata vapaasti.
Saatavana kolmessa eri koossa.
Mitat (mm): Ø 500/600/950

CLESSIDRA
Design Paolo Vernier
Pyöreä pöytä, jossa hauska kartionmuotoinen teräsjalka. Jalka on saatavana myös yksivärisenä. Pöytälevyn
voi viimeistellä eri sävyisillä puuviiluilla
tai

keraamisella

marmorikuosisella

pinnalla.
Sopii käytettäväksi ravintoloissa ja
kahviloissa, miksei myös kompaktina
kokouspöytänä toimistolla.
Mitat (mm): Ø 1500, K 760
30

31

TAMARA

LISA FAMILY

Design Basaglia Rota Nodari,
Pedrali

Design Marcello Ziliani

Pedrali juhlisti valaisinmallistonsa

kymmenvuotispäivää

Eurolucessa esittelemällä pelkistetyn Tamara-riippuvalaisimen.
Inspiraatio Tamara valaisimeen
syntyi

1900-luvun

autojen

ajovalojen muodosta.
Valaisin on valmistettu jauhemaalatusta alumiinista ja se on
saatavana useissa eri väreissä.
Valaisin antaa suoran valon alla
olevalle pinnalle, mutta varjostimen yläpäässä oleva aukko

Marcello Zilianin suunnittelema Lisa-tuoliperhe on syntynyt
innoitteesta 50- ja 60-luvun sisustukseen. Ohut mutta
tukeva putkirunko kaartuu selkänojan taakse antaen hyvän
tuen. Lisa-tuolimallit ovat saatavana käsinojilla ja ilman
– molemmat mallit ovat myös pinottavia. Sarjaan kuuluu
lisäksi baarituoli sekä Milanon messuilla esitellyt ulkokäyttöön sopivat Club, Filò ja Waterproof. Filón istuin ja selkänoja on punottu merihenkisestä köydestä, joka antaa tuolille
kevyen ilmeen mahdollistaen myös useat väriyhdistelmät.
Clubin istuin ja selkämys on puolestaan punottu PVC-nauhasta. Tuorein uutuus Waterproof on verhoiltu ja pehmustettu täysin vedenpitävillä materiaaleilla. Lisa-sarja on saanut
paljon tunnustusta ja viimeisimpänä se palkittiin myös
kansainvälisellä Good Design Awardilla.

hajottaa valoa myös kauniisti
ylöspäin.
Valaisin voidaan ripustaa perinteisellä tyylillä tai halutessaan
johdon voi kierrättää graafisesti
tilan seinien ja pintojen kautta.
Mitat (mm): Ø 180 K 265

32

33

THESIS
Design Ramon Esteve, LZF
Thesis on selkeälinjainen ja moderni
valaisinsarja,

johon

kuuluu

lattia-,

seinä- ja pöytävälaisin. Siro metallijalka
kannattelee pyöreää puuviilusta valmistettua varjostinta. Varjostimen sisään
kätkeytyy kolme valonlähdettä, jotka
antavat hyvän valaistuksen ja lämpimän
hehkun.
Yksinkertainen, mutta taidokas muotoilu tekee Thesis-sarjasta sopivan
moderneihin ja minimalistisiin tiloihin.
Valaisimet istuvat hyvin hotellihuoneen
yöpöydälle tai hiljaiseen lukunurkkaukseen – taaten pehmeän ja miellyttävän
valaistuksen.
Mitat (mm):
pöytävalaisin Ø 300 K 400
lattiavalaisin Ø 450 K 1560

SCALA FAMILY
Design Marco Piva
Scala-tuolissa katse kiinnittyy heti taidokkaaseen verhoilutyöhön ja muotoiluun.
Tuolin rypytetty, irrotettava verhoilu on
valmistettu

ensiluokkaisesti.

Muhkea

verhoilu luo tuolille tyylikkään ilmeen ja
tekee istuttavuudesta erittäin mukavan.
Tuolin metallinen runko on saatavana
useissa väreissä ja verhoilukankaat voidaan räätälöidä tilan ja tarpeen mukaan.
Scalasta on saatavana myös ulkotiloihin
soveltuva malli. Pienet metallirunkoiset
pöydät täydentävät sarjaa.
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JUBE SP
Design Favaretto & Partners, Vistosi.
Retromaista charmia tarjoava Jube
SP -riippuvalaisin on kaunis ilmestys.
Valaisin koostuu kahdesta lasiosasta,
jotka sulautuvat saumattomasti toisiinsa. Ainutlaatuisen kokonaisuuden
viimeistelevät

satiinikullan

sävyiset

metalliosat.
Sarjaan kuuluu myös seinä- ja pöytävalaisin. Riippuvalaisin on saatavana
myös yhdellä lasiosalla (Jube SP 1G).
Saatavana useita malleja ja kokoja.

DUPLEX
Duplex-pöytiä on saatavilla lukuisilla
eri viimeistelyvaihtoehdoilla. Pöydän
metalliset yksityiskohdat sekä kannen
pinta voidaan räätälöidä asiakkaan
tarpeen ja kohteen mukaan. Jalaksi
voidaan valita laippa- tai ristikkojalka.
Viimeistellyn ja juhlavan vaikutelman
pöytään tuo jalan metallinen kaulus.
Jalka on saatavana kahdessa korkeudessa (730/1070 mm).
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COLECCIOÓN CUCA
Design Crous Calogero Design Studio,
El Torrent
El Torrentin uusi ulkovalaisinkokoelma sisältää pöytä-, riippu-, ja
lattivalaisimia.
orgaaninen,

Kaikkia
hieman

yhdistää

käpymäinen

muotokieli.
Valaisimien rungot on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, jonka
päälle on punottu tekstiilikuori.
Punos on UV-suojattua neopreenimateriaalia, joka kestää hyvin ulkona.
Kangaskuori kätkee sisäänsä suuren
opaalilasista valmistetun valon.
Hauska

valaisinsarja,

terasseille,

ravintolaan tai kahvilaan.
Mitat (mm):
riippuvalaisin Ø 400 K 500
lattiavalaisin varrella S 1800 K 2700
lattiavalaisin Ø 500/680 K 700/100
pöytävalaisin Ø 320 K 280

CLOCHE
Design Joan Genebat, El Torrent
Hauska Cloche-riippuvalaisin on valmistettu
korkista, johon on yhdistetty rei’itetystä
metallista valmistettu varjostin. Korkki tuo
valaisimeen pehmeyttä ja toimii katseet
kääntävänä

yksityiskohtana.

Valaisimesta

on saatavana myös ulkotiloihin sopiva malli.
Cloche sopii kokonsa ja muotonsa puolesta
hyvin ravintola- ja kahvilaympäristöihin.
Mitat (mm): Ø 300 K 180
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Monikäyttöinen

ICHO-SARJA
ICHO COLLECTION
Design and made by Paged
Pidetty Icho-tuolimallisto kasvoi baarituolilla ja käsinojallisella tuolilla, jotka
ovat mainio lisäys sarjaan.
Icho oli esillä messuilla värikkäästi.
Tuolit

olivat

viimeistelty

Pagedin

Duocolor-menetelmällä, joka mahdollistaa puun luonnollisen sävyn yhdistämisen kirkkaisiin väreihin. Kirkkaita
värejä on valittavana 27 erilaista.
Icho-tuolit pinoutuvat hyvin, jolloin
niiden säilytys on helppoa ahtaissakin
tiloissa. Icho-sarja sopii mainiosti ravintoloihin ja tuolit on helppo viimeistellä
ravintolan tyyliin sopiviksi. Saatavana
myös pehmustetulla istuimella.

Icho-tuoliperhe täydentyi käsinojallisella tuolilla sekä baarituolilla.
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AIMEI

BLACK NOTE

Design and made by Arturo Alvarez

Design Ramon Esteve, LZF

Aimein

Ramon Esteven suunnittelemassa Black Note

on

suunnittelun

ollut

lähtökohta

maailmankaikkeus

ja

-sarjassa on useita kohtisuoraan asetettuja

sen selkäranka – sydän on siellä,

valonlähteitä, joissa on puuviilusta valmiste-

missä valo on suojassa. Valaisimen

tut lieriön muotoiset varjostimet. Varjostimien

puusta valmistettu moniulotteinen

asettelu on rytmikäs ja saanut inspiraationsa

rakenne on pysäyttävä ilmestys.

pianon koskettimista. Kontrastia puulle luo

Puisen rungon suojasta pilkottaa

metallinen runko, johon on saatavana useita

suunnittelija Arturo Alvarezin sydä-

viimeistelyvaihtoehtoja. Sarjaan kuuluu lisäksi

meksi kuvaama lasinen valo. Tai-

myös seinä- ja lattiavalaisin. Yhdessä valaisi-

tavasti valmistettu suurikokoinen

met muodostavat kauniin valon sinfonian niille

valaisin antaa tilalle kauniin valon ja

annettuun tilaan.

unohtumattoman tunnelman.
Black Note -sarjan valaisimet sopivat hyvin

Mitat (mm): L 800 K 800

ravintola- ja hotelliympäristöön.
Saatavana useita malleja ja kokoja.

ICONICA
Design Gabriel Teixidó, Capdell
Gabriel Teixidón suunnitteleman Iconica-loungetuolin muotoilu herätti Milanossa runsaasti kiinnostusta. Muotoilussa
on häivähdys Välimeren tunnelmaa.
Puuosat on kauniisti viimeistelty ja ne
luovat tuolille kevyen rakenteen. Tuoli on
ergonomisesti mukava istua.
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Klassisen tyylikäs

KINOKO
KINOKO
Design Mentsen, Zilio A&C

Zilion A&C:n osastolla mieleenpainuvin
uutuus oli Mentsenin suunnittelema
Kinoko-nojatuoli. Tuolissa on klassisen
tyylikäs muotoilu. Saarnipuinen runko
kehystää istuimen ja luo samalla raamit
tuolin muotoilulle. Osittain pyöristetty
runko sekä pehmeälinjainen istuin tasapainottavat laatikkomaista rakennetta.
Leveät käsinojat viimeistelevät istuinmukavuuden, ja niille voi vaikka laskea
drinkkilasin tuolissa rentoutuessaan.
Mainio uutuustuoli esimerkiksi hotellien aula- ja oleskelutiloihin.
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SPIRE

GRADO

Design and made by Paged

Design Mikko Laakkonen

Pyökkipuinen ja kevyt Spire-

Tyylikäs saarnirunkoinen Grado-tuoli on ajaton ja huolel-

tuoli on suunniteltu pinoutu-

lisesti viimeistelty. Grado pinoutuu mainiosti ja soveltuu

maan mahdollisimman hyvin.

käytettäväksi ravintola- ja kahvilaympäristöissä.

Klassinen muotoilu takaa, että
tuoli sopii monenlaisiin tiloihin.

Kaarevat, vanerista valmistetut selkänoja ja istuin antavat

Parhaiten Spire toimii kahvila-

hyvän tuen sekä istuinmukavuuden. Tuoli on muuntau-

ja ravintolaympäristöissä, joissa

tumiskykyinen, sillä se on saatavana useissa eri väreissä.

tuolilta vaaditaan kestävyyttä,

Istuinosa on saatavana myös verhoiltuna ja pehmustet-

käytännöllisyyttä ja mukavuutta.

tuna. Ergonominen, aikaa kestävä valinta niin pieneen kah-

Saatavana useita viimeistely-

vilaan kuin suurempaan hotellin ravintolaankin.

vaihtoehtoja, niin petsattuna
kuin maalattunakin.

HÉRA
Design Patric Jouin, Pedrali
Käsinojallinen Héra on Patrick Joiun suunnittelema kaarevalinjainen nojatuoli. Héran runko on saatavana vaaleana
saarnipuisena tai tummana amerikkalaisesta pähkinästä
valmistettuna.
Tuolin selkänoja on valmistettu taivutetusta vanerista ja
sen paksuus on vain 6 mm. Kapeudesta huolimatta se on
muotoiltu äärimmäisen taitavasti ja ergonomisesti. Mukavuutta lisää pehmustettu istuin, joka on tuettu satulavöillä
ja polyuretaanivaahdolla. Kokonaisuuden viimeistelevät
jalat, joiden reuna on viimeistelty pyöristyksillä.
Héra soveltuu mitä parhaiten hotellien ja ravintoloiden
luottotuoliksi. Istuin voidaan verhoilla kankaalla tai nahalla.
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OZZY

FLAMENCO
Design Meneghello Paolelli Asociati, Zava

Ozzy-sohvasarja

muodostuu

useista eri kokoisista sohvamo-

Flamenco-lattiavalaisin on upea uutuus

duuleista, jotka toimivat niin

Zavalta. Valaisimen muotoilu on minima-

yhdessä kuin erikseen.

listinen ja sen neliskanttinen, tukeva jalka
kiinnittää katseet. Jalka on saatavana

Sohvien pyöreä rakenne lepää

messinkisenä, puisena, rautaisena tai

tukevan, mutta siron metal-

betonisena. Erilaiset yhdistelmät tekevät

lirungon

valaisimesta monikäyttöisen. Metalli-

päällä

muodostaen

modernin kokonaisuuden.

seen runkoon on saatavana myös useita
värejä aina kiiltävästä kuparista yksiväri-

Saatavana useita verhoiluvaih-

siin RAL-sävyihin. Varjostimen yläosa on

toehtoja. Yhdistämällä erilaisia

avoin, joten valo heijastuu kauniisti myös

verhoilukankaita luot silmiinpis-

ylöspäin.

täviä väriyhdistelmiä.
Ozzy-sohvat

sopivat

Mitat (mm): Ø 500 K 1740
hyvin

julkisten tilojen loungekalusteiksi. Sarjaa täydentää pöytä,
josta

löytyy

USB-latauspiste

älylaitteille.

HUG
Design Chung-yen Chang and Tian Jin, Zilio A&C
Hug on verhoiltu, puurunkoinen ruokailutuoli,
joka nimensä mukaisesti ottaa istujan lämpimään
syleilyynsä. Puinen kaareva runko kiertää selkänojan muodostaen samalla tuolin jalkaosan. Pyöristetyt jalat ja kulmat antavat tuolille pehmeän
ilmeen ja siron rakenteen. Runko on saatavana
useissa eri väreissä ja valitsemallasi verhoilulla
viimeistelet kokonaisuuden tilaan sopivaksi.
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NIKITA

SLEDGE

Design Favaretto & Partners

Design Peter Otto Vosding, Zilio A&C

Metallirunkoinen Nikita-sarja on siro

Sledge on seinään kiinnitettävä minimalis-

ja monikäyttöinen. Kapea teräsputkirakenne on saatu tyylikkäästi yhdistettyä ympäriverhoiltuun selkänojaan.
Runkoon on saatavana useita viimeistelyvaihtoehtoja. Sarjaan kuuluu myös
baarituoli.
Nikita-tuolit sopivat parhaiten ravintoloihin ja hotelleihin, joihin haetaan
moderneja kalusteita.

tinen vaatekoukku. Sledgen runko on valmistettu taivutetusta saarnista. Koukun pää
taipuu irti seinästä muodostaen isomman
ripustimen tavaroille tai takille. Lisäksi Sledgestä löytyy kaksi pientä nylon koukkua.
Huomaamaton ja kompaktin kokoinen Sledge
sopii kiinnitettäväksi niin ravintolapöydän
kuin toimistopöydänkin lähettyville.

PENTA
Design Carlesi & Tonelli, Torre
Penta on modulaarinen rahisarja, joka
taipuu lukuisiksi kokonaisuuksiksi ympäristön, tilan ja tarpeen mukaan. Saatavana
useita verhoiluvaihtoehtoja.
Sarjaan on saatavana myös pöytä, jossa
on raheja mukaileva muotoilu. Kasaa oma
kokonaisuus ja muuta tarpeen vaatiessa.
Mainio istuinsarja hotellien ja matkailukeskusten aulatiloihin.
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LESS
Metallirunkoisessa Less-pöydässä on näyttävä jalkarakenne, johon on yhdistetty ohut
pöytälevy. Saatavana useita eri kokoja ja viimeistelyvaihtoehtoja.

TOUR
Tour-baarituolin erikoisuutena on metalliputkesta valmistettu selkänoja, joka kaartuu
tuolin eteen muodostaen samalla jalkatuen.
Pehmustettu istuin ja korkeuden säätö lisäävät mukavuutta. Runkoon ja verhoiluun on
saatavana useita viimeistelyvaihtoehtoja.
Hauskan muotoilunsa ansiosta Tour on mitä
mainioin seurusteluravintoloihin ja tiloihin,
joissa haetaan retrohenkistä kalustetta.

A-COLLECTION
Design Fran Silvestre, Capdell
Capdellin minimalistinen A-kalustesarja täydentyi odotetulla baarituolilla. Sarjaan kuuluu
lisäksi tuoli, käsinojallinen tuoli ja loungetuoli.
Teräsrunkoinen baarituoli on pelkistetty ja
moderni. Istuin on valmistettu taivutetusta
vanerista, joka on päällystetty tammiviilulla.
Saatavana useita värivaihtoehtoja niin runkoon
kuin istuimeen.
Tyylikäs tuoli moderneihin tiloihin, joissa
haetaan viimeisteltyä lopputulosta.

52

53

GINA

VERVE FAMILY

Design Franco Zavarise, Zava.

Design Silvano Guion

Niin perinteinen, mutta silti erityinen.

Metalliruonkoiseen Verve-tuoteperhee-

Franco Zavarisen suunnittelema kar-

seen kuuluu tuolien lisäksi, loungetuoli,

tionmuotoinen Gina-riippuvalaisin on

2-istuttava sohva sekä baarituoli. Kalus-

tyylikäs uutuus Zavan mallistoon.

teissa on retrohenkinen muotoilu, jota
korostaa istuimen ja selkänojan kehys-

Ginan sisä- ja ulkopinnan sävyt voi

tävä runko. Runkoon on saatavana useita

valita joko samanlaisiksi tai erivärisiksi,

viimeistelymahdollisuuksia aina kultai-

ja luoda näin valaisimelle juuri oman-

sesta metallinharmaaseen. Saatavana

laisen, persoonallisen ilmeen.

nahka- tai kangasverhoilulla.

Gina on erittäin monipuolinen ja se on
yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta
helppo sijoittaa melkeinpä minne vain.
Valaisimista on saatavana kaksi eri
kokoa. Suuremman halkaisija on 700
mm.
Mitat (mm): Ø 365/700 K 180/315
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ETRE
Design Alberto Caramello, Zava
Etre on metallirunkoinen valaisin, jonka kartiomainen ja ilmava muotoilu ihastuttaa. Valaisimen johto muodostaa hauskan yksityiskohdan
kulkiessaan vapaana metallisen rungon keskellä. Valaisimen runkoon on saatavana useita
viimeistelyvaihtoehtoja.
Etre sopii sijoitettavaksi hotellihuoneeseen
lukuvaloksi tai tunnelmanluojaksi aulaan.
Mitat (mm): Ø 660 K 1800

ELINOR
Design Design Claudio Bellini, Pedrali
Elinor on nykyaikainen kokous- ja työkäyttöön
suunniteltu pöytä, joka on suunniteltu yhteistyössä Claudio Bellinin kanssa. Elinorin erikoisuutena on tukevat teräsjalat, jotka voidaan

ITO
Design and made by Aromas del Campo
Ito on selkeälinjainen, kompakti pöytävalaisin,
jonka koristeellinen varjostin antaa tilaan kauniin valaistuksen. Varjostimen kuvio muistuttaa

viimeistellä verhoilulla tai ohuella laminaatilla.

perinteistä rottinkipunosta.

Elinoriin on saatavana useita eri kokoisia ja

Terrazzo-materiaalista valmistettu pyöreä jalka

muotoisia pöytälevyjä. Pöytälevyjen reunat on
viimeistelty aina pehmein pyöristyksin.

viimeistelee kokonaisuuden ja antaa valaisimelle arvokkaan ilmeen.
Mitat (mm): Ø 120 K 525
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Täydellinen kumppani

SISUSTUKSEEN
Restatop Oy on Suomen johtava sisustaja.
Sisustamme ammattitaidolla ja yli 25 vuoden
kokemuksella niin ravintolat, kahvilat ja hotellit, kuin yritystilat, hoivakohteet ja risteilyaluksetkin. Laajasta kaluste- ja valaisinmallistostamme löytyvät sekä uusimmat uutuudet,
että jo käytössä hyviksi havaitut kestosuosikit.
Palava kiinnostuksemme alan uusimpia trendejä kohtaan, ammattitaitoinen henkilökuntamme sekä läheinen työskentely sisustusalan
ammattilaisten kanssa takaavat luotettavan ja
osaavan otteen monipuolisiin projekteihin.
Kun tulemme mukaan projektiisi jo suunnitteluvaiheessa, osaamme auttaa sinua huomioimaan käytännöntekijät sekä voimme neuvoa
kalusteisiin ja valaisimiin liittyvissä teknisissä
kysymyksissä. Moniin kohteisiin toimitamme
kalusteita myös mittatilaustyönä suunnittelijan tai arkkitehdin piirrosten mukaan.
Kaiken tekemisemme keskiössä on aina se
tärkein – sinä ja asiakkaasi.

Ravintola GH Fyren, Tammisaari. Toimitimme kohteeseen kalusteet ja valaisimet.
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+358 20 795 9800
myynti@restatop.fi
www.restatop.fi
Apilakatu 16
20740 TURKU
Vattuniemenranta 2
00210 HELSINKI

