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Hakola valloittaa  
uuden kategorian:  
kauniit käsintehdyt  
sängyt saapuvat

Miksi sängystä pitäisi  
nauttia vain silmät kiinni, kysyy  
Hakolan toimitusjohtaja ja 
luova johtaja Annaleena Hakola.

Korkealuokkaisista sohvistaan tunnettu jurvalainen huonekaluyritys Hakola tekee uuden 
aluevaltauksen ja lanseeraa sängyt osaksi valikoimaansa. Pyrkimyksenä on tuoda kaunis 
muotoilu ja riemukas värikkyys osaksi makuuhuoneen sisustusta. Hakola Beds -malliston sängyt 
ovat kotimaista käsintehtyä laatutyötä Pohjanmaan lakeuksilta, ja niiden muotoilusta ovat 
vastanneet Hanna-Kaarina Heikkilä ja Anni Pitkäjärvi Studio Finnasta.

Hakola on valmistellut uutta askeltaan noin vuoden päivät ja lopulta päätös oli helppo. 
Palaset alkoivat loksahdella kohdalleen, unettomia öitä ei vietetty. Tulevien sänkyjen muotokieli 
istui yrityksen muotoilufilosofiaan kuin valettu, ja korkean laadun lisäksi sekä värit että 
yksityiskohtaiset oivallukset nousivat hakolamaisesti valokeilaan tässäkin mallistossa. 

Olemme jo pitkään haaveilleet sänkyjen tuomisesta osaksi Hakolan tarinaa. 
Makuuhuone on yksi kodin tärkeimmistä huoneista ja sänky sen keskeisin 
elementti. Luonnollisesti on tärkeätä, että sänky patjoineen on teknisesti erittäin 
korkealaatuinen, mutta pitäähän sen totta vie olla myös kaunis. Miksi sängystä 
pitäisi nauttia vain silmät kiinni? Siinähän pitää levätä sekä ihmisen että silmän. 
Tämä oli lähtökohtamme matkalla unten maille, Annaleena Hakola sanoo. 

Hanna-Kaarina ja Anni onnistuivat työssään erinomaisesti ja yhteistyö on ollut 
saumatonta. Olen erittäin iloinen siitä, että muotoilun riemu ja värien loisto näkyy 
myös sängyissämme. Tähän kun lisätään vielä pohjanmaalainen käsityö, niin nämä 
todellakin ovat Hakolan sänkyjä, Annaleena Hakola jatkaa.
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Hakolan Beds -mallistoon pääsee tutustumaan Annankadun 
Hakola Shopilla, Hakolan verkkokaupassa sekä kesän yli 

kestävässä elämyksellisessä Hakola Colour Garden -näyttelyssä 
Glasshouse Helsingissä. 

Annaleena Hakola
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Hakola on designalan vaaleanpunainen kapinallinen, joka luo tulevaisuuden toimintatapoja 
ja uusia muotoiluperinteitä. Hakolan perheellä on yli 50 vuoden kokemus huonekalujen 
valmistamisesta. Kaikki huonekalut valmistetaan edelleen käsityönä Etelä-Pohjanmaalla 
Jurvassa, samassa tehtaassa, jossa Eero Hakola aloitti aikoinaan toiminnan vuonna 1963. 

Hakolan toimintaa ohjaa vahvasti halu tehdä asioita paremmin ja kestävämmin.

Hakolan riemua ja värejä korostava muotoilufilosofia sopi tähän yhteyteen 
täydellisesti. Emme halunneet tehdä sänkymallistoa, joka päätyy sisustukseen 
peitettäväksi peitoilla ja tyynyillä, vaan sellaisen, joka on ylpeästi tärkeän huoneen 
näyttävä elementti. Ajatuksemme osuivat Hakolan kanssa hyvin yhteen, muotoilija 
Hanna-Kaarina Heikkilä sanoo.

Hakola Beds -mallistoon kuuluu kolme erilaista mallia: Glory, Nest ja Form. Sänkyjä saa kolmella 
eri kokovaihtoehdolla, 90 cm, 160 cm (80+80) ja 180 cm (90+90). Nukkumismukavuuksia on 
kaksi: kiinteä ja puolikiinteä – nukkujan painon mukaan. Runkomateriaalina sängyissä on 
supisuomalainen sertifioitu kertopuu. Rungossa ja jousistossa on 10 vuoden takuu. Erityistä 
sängyissä on niiden mahdollisuus muuttumiselle sisustajan mielen mukaan. Sänkyjen päälliset 
ovat vaihdettavissa toiseen väriin monesta eri vaihtoehdosta.
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