
HANABI-TUOLI JA -SOHVA 
Design YUKI ABE /mottoWASABI Oy

Hanabi on japania ja tarkoittaa ilotuli-

tusta. Muodoltaan HANABI muistuttaa 

räjähtävää ilotulitetta tai kukkaa.

Pussien täytemateriaalina on 

polystyreeni palloja ja istuin muovautuu 

käyttäjän mukaan. Kalusteen runko on 

jauhemaalattua tai kromattua terästä.

HANABI-sohvaa ja tuolia toimitetaan 

putki/terästankojalustalla, lisäksi tuolista 

on myös laippajalkaversio.

HANABI CHAIR AND SOFA

Hanabi is the Japanese word for 

‘fireworks’ – and this HANABI really has  

a shape resembling fireworks or perhaps  

a flower bursting into bloom. 

The bags are filled with polystyrene 

beads, and the seat will mould to the 

sitter’s shape. The frame is powder-

coated or chromed steel.

The HANABI chairs and sofas have  

a tubular/steel rod base; for chairs,   

a round base is also available.
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INARI
Design YUKI ABE

INARI, design Yuki Abe, on sekä istumis-

mukavuudeltaan että visuaalisesti rento 

sohva – ja nojatuolimallisto, jonka tyyny-

mäiset istuimet, selkänojat ja käsinojat 

ovat keskenään eri tasoissa mahdollistaen 

näin erilaiset istumiskokemukset.  

Sohvan tasoeroista johtuvaa monirytmistä 

vaikutelmaa voi korostaa erivärisillä 

istuin- ja selkänojayhdistelmillä. Jalustat 

on valmistettu 16 mm:n teräsputkesta 

jauhemaalattuna tai kromattuna. Istuin, 

selkänoja ja käsinojat ovat pehmustetut ja 

ympäriverhoillut. 

INARI designed by Yuki Abe is a line of sofas 

and chairs with a casual, relaxed feel and 

look. The cushion-like seats, backs and arm 

rests are at varying levels, which provides 

a wide range of sitting experiences. The 

polyrhythmic look of the seats and backs 

can be highlighted with different colour, 

seat and back combinations. The bases 

are powder-coated or chromed 16 mm steel 

tubes. The seats, the backs and the arm 

rests are entirely upholstered. 

Monikäyttöisen ja akustoivan seinä-

elementin muotokieli on perua 

suomalaisesta rakennusperinteestä. 

PÄRE toimii lehtitelineenä, 

lokerikkona, sisäisessä postituksessa  

ja kauniina, akustoivana seinäpintana. 

PÄRE valmistetaan 100 % kierrä-

tettävästä polyesterhuovasta. Tuotteen 

muotoilu minimoi huovan ja metalli-

osien materiaalihukan. Innovatiivinen 

asennustapa mahdollistaa täyskorkean 

seinämoduulin kiinnityksen vain kolmella 

ruuvilla. 

Standardimoduulin leveys on 

600/1200 mm ja korkeus 300 mm:n 

välein. Huopavärit valkoinen, harmaa, 

tumman harmaa ja musta. 

PÄRE
Design ANNA SALONEN & YUKI ABE /mottoWASABI Oy

The form language of this versatile 

acoustic divider has its roots in Finnish 

building tradition. PÄRE is a cheerful 

magazine rack, a storage rack, a mail rack 

for internal mail, and a beautiful  

acoustic wall.

PÄRE is manufactured from 100 % 

recyclable polyester felt. The design 

ensures minimal waste of both felt and 

metal parts. The innovative installation 

system means that the attachment   

of a full-height divider only requires  

three screws.

The width of a standard module is 

600/1200 mm and the height at 300 mm 

intervals. Felt colours: white, grey,   

dark grey and black.

Simo Heikkilä ja Yrjö Wiherheimo  

suunnittelivat alkuperäisen  

VISIO-kalustemalliston 1980. 

VISION runko on 16 mm teräsputkea, 

istuin ja selkänojarungot ovat koivu-

vaneria. Istuin ja selkänoja liittyivät 

alkuperäisessä mallissa toisiinsa ja 

teräsputkirunkoon ”hakaneulajousilla”.

Vuonna 2011 VISION uudelleen-

arvioinnin yhteydessä langasta taivutetut 

jouset korvattiin jousiteräksellä ja 

kumijoustimilla, pehmustepaksuutta 

lisättiin 15 mm. Pyörät ovat samat kuin 

neljättäkymmenettä vuotta sitten ja 

uutena lisävarusteena kirjoitustaso.

SERVISIO-pöytävaunu kuuluu myös 

uudistettuun VISIO-mallistoon.

The original VISIO furniture line was 

designed in 1980 by Simo Heikkilä and 

Yrjö Wiherheimo.

Its frame is made of 16 mm steel 

tubes, and the seat and back structures 

are made of birch plywood. In the original 

model, the seat and the back were 

connected to each other and to the steel 

tube frame with ‘safety pin’ springs.

When VISIO was updated in 2011,  

the wire springs were replaced with spring 

steel and sandows, the thickness of the 

upholstery increased by 15 mm. A writing 

top was added to the line as an accessory. 

The casters are the same as more than 

three decades ago.

The revamped VISIO line now includes 

the SERVISIO table trolley.

VISIO
Design SIMO HEIKKILÄ & YRJÖ WIHERHEIMO

ELOSTEEL-NAULAKKO
Design SUSAN ELO

ELOSTEEL on lähes huomaamaton,  

muotoilultaan pelkistetty vaateteline 

pysyvään tai väliaikaiseen käyttöön   

julkisissa tiloissa ja kotona. Naulakko 

säästää tilaa ja on kokoon taitettuna  

helppo varastoida ja kuljettaa.  

ELOSTEEL-vaatetelinettä toimitetaan 

vakiona 3 ja 5 modulin mittaisena ja se  

on valmistettu 18 mm (pystyputket) ja 

14 mm (vaakaputket) teräsputkesta, 

pintakäsittelynä harjattu rst tai jauhe-

maalaus. ELOSTEEL-moduleista on myös 

helppo muodostaa tilanjakajia (pukeutumis/

sovitustiloja) varustamalla putkikehikot 

polyesterhuopalevyillä (peittävinä tai 

muotoonleikattuina erilaisina figuureina). 

Naulakkoon on saatavissa myös  

vaateripustimia ja vaatekoukkuja.   

Mitat: k 1800 mm, modulileveys 600.

ELOSTEEL designed by Susan Elo is   

an almost invisible, pared-down  

coat rack for temporary or permanent 

use at home and in public spaces. A true 

space-saver, it can be folded up for easy 

storage and transport. The ELOSTEEL 

coat rack is available in standard sets of 

3 or 5 modules and it is made of 18 mm 

(vertical) and 14 mm (horizontal) brushed, 

stainless steel or powder-coated tubes. 

The modules are also easily built into 

space dividers (for changing or fitting 

rooms, for example) by fitting the frames 

with polyester felt panels (either fully 

covering or cut into different shapes). 

Coat hangers and clothes hooks for 

the rack are also available. Dimensions: 

height 1800 mm, width of module   

600 mm.
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VILTER
Design YRJÖ WIHERHEIMO

VILTER-tuolien selkänojamateriaali on 

polyesterhuopaa. Putkijalusta 20x20 mm 

jauhemaalattuna tai kromattuna. Istuimet 

(saatavissa myös pehmusteella ja kangas-

verhoiltuna) 6 mm umpi laminaattia tai 

puuviilutettuna. 

VILTER on myös laaja pöytämallisto, 

joka käsittää erikokoisia ja -korkuisia pöytiä 

myös pinoutuvina. Pöytien putkijalusta  

on 20x20 teräsputkea kromattuna tai 

jauhemaalattuna ja kannet 6 mm  

umpilaminaattia.

THEATRON-uutuus on matalampi,   

nojatuolimainen versio.

Kevyt ja helposti liikuteltava nojatuoli on 

parhaimmillaan pienissä odotus tiloissa.

THEATRON ARMCHAIR – NEW

The new THEATRON chair is lower than the  

original model and more distinctly an armchair.

Because it is light and easy to move around,   

it is ideal for small waiting areas.

GALLERY
Design ILKKA SUPPANEN

GALLERY-tuoli on kuin ilmassa leijuva 

tyyny. GALLERY on mukava ja rento tuoli 

auloihin ja vapaamuotoiseen neuvotteluun. 

Laippajalalla, lankajalalla tai ristikko-

jalalla. Sylimäisyys ja pehmeys tekee siitä 

myös mainion kotituolin. Lisävarusteena 

niskatuki. 

Soft and cushy like a pillow floating on 

air, GALLERY is a relaxed, comfortable 

chair for lobbies and informal conference 

spaces and a wonderful addition to home 

furniture as well. Round, wire or X base. 

Head rest available. 

LOUISE-tuoli on siro ja jäntevä kuin  

balettitanssija. Minimalistinen tuoli 

joustaa ja myötäilee istujan liikkeitä.

THELMA-pöytä on kuin kevyt nosto-

kurki. THELMA-pöydän idea perustuu 

työpöydän minimimitoitukselle. 

Se on suunniteltu pieneksi 

kotien, koulujen, aulojen ja pienien 

hotelli huoneiden työpöydäksi laptop 

-työskentelyyn. 

LOUISE CHAIR AND THELMA DESK

The LOUISE chair has the light, graceful, dynamic 

air of a ballerina. The minimalistic chair follows the 

sitter’s movements smoothly and flexibly. 

With its airy, practical and functional structure, 

the THELMA desk resembles a light crane. The 

design idea is based on minimum dimensions and 

focuses on laptop working at home, at school,   

in lobbies and in small hotel rooms. Both the chair 

and the desk have a 10 mm steel tube base.  

The seat of the chair and the top of the desk is 6 mm  

solid laminate and the chair back is 10 mm solid 

laminate. The metal parts are powder-coated  

or chromed. 

Tuolin ja pöydän jalusta on 10 mm 

terästankoa. Tuolin istuin ja pöydän kansi 

6 mm ja tuolin selkänoja 10 mm massiivi-

laminaattia. Metalliosat jauhemaalattu 

tai kromattu.

LOUISE-TUOLI JA THELMA-PÖYTÄ
Design ILKKA SUPPANEN

THEATRON on yleistuoli auloihin,  

neuvottelutiloihin sekä asiakastuoliksi. 

Suunnitteluprosessissa selkeän, 

hienovaraisen ja tarkoituksenmukaisen 

muotokielen lisäksi oli tärkeää kiinnittää 

huomiota rakenteen kestävyyteen 

ja taloudellisuuteen. Yhdestä viilu-

puristeesta saadaan kaksisuuntaisella 

puristuksella niin käsinojat kuin  

istuinkuppikin. 

THEATRON 
Design KAISA LUUKKANEN 

THEATRON is a chair for lobbies, 

conference rooms and customer spaces.

In addition to a clean-lined, subtle 

and practical form language, the design 

process focused on creating a durable, 

economic structure. With bidirectional 

compression, the moulded laminate   

can be used for both the seat and   

the arm rests.

The backs of the VILTER chairs are  

made of polyester felt. The 20x20 mm 

tube base is powder-coated or chromed. 

The seats (also available padded and 

upholstered) are 6 mm solid laminate   

or wood-veneered. 

The VILTER collection also includes  

an extensive line of tables of all sizes   

and heights, including stackable tables.  

The base is chromed or powder-coated 

20x20 mm steel tube; the top is 6 mm 

solid laminate. 

THEATRON-NOJATUOLIUUTUUS
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