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Rehellisesti Naku ja muut 
Innon uutuudet

LEHDISTÖTIEDOTE
DESIGN HELSINKI, 24-25.8.2022

International Design Pavilion 
Osasto B 18
Kasarmitori Square, 00130. Helsinki, Finland

Lehdistökuvat >
 

Innon Design Helsinki tapahtumassa esittelemiä uutuuskalusteita yhdistää pitkäikäisyys, monikäyttöisyys ja ajaton muotoilu. Lisäksi 
taitava puutyöosaaminen on vahvasti esillä. 

Naku tuoteperhe
Design Harri Korhonen 2022

Naku tuoteperhe koostuu pinottavista käsinojallisista tuoleista, jakkaroista, pöydistä ja hyllystöistä. Hienon puusepäntaidon, ajattoman 
muotoilun ja runsaan massiivipuun käytön ansiosta näille tuotteille tarjoutuu harvinaisen pitkä elinkaari. Uusi vähäpäästöinen, 
vesiohenteinen ja kellastumaton lakka pitää koivupinnan luonnollisen vaaleana pitkään, mikä myös esteettisessä mielessä on hyvä 
huomata. Muita materiaalivaihtoehtoja ovat saarni ja tammi. Naku tuotenimenä kertoo suunnittelija Harri Korhosen lähtökohdasta 
pelkistää ja riisua pois kaiken epäoleellisen, tuoden esille tuotteen aidon ja rehellisen luonteen. 

https://www.dropbox.com/sh/7jo8gmtepxvbce1/AAC6-3SeYUtMzVWfDw-FLAiha?dl=0
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Naku Stack tuoli 
Design Harri Korhonen 2022
H 780 SH 450 W 520 D 580
  
Naku Stack tuoli sopii hyvin kodinomaista tunnelmaa ilmentäviin 
neuvottelutiloihin, ravintoloihin, hotellihuoneisiin tai asiakastuoliksi. 

Katso tästä lisää kuvia > 

Naku pöydät ja jakkara
Design Harri Korhonen 2022
Jakkara/sivupöytä: H 450 D 434   
Pöytä H 500 D 600, H 330 D 750, H 720 D 1200  

Pinoutuvat pöydät ja jakkarat ovat monikäyttöisiä soveltuen hyvin 
niin kahvila-, ravintola- ja neuvottelutiloihin. 

Tutustu lisätietoihin tästä > 

Naku hyllystöt 
Design Harri Korhonen 2022
H 1258 W 2100 D 420   
H 1900 W 2100 D 420  
 
Innovatiivinen rakenne, joka itsessään tekee Naku hyllystön 
tukevaksi ei tarvitse ruuvikiinnityksiä lainkaan. Kasaus ja purkaminen 
sujuu nopeasti, ilman työkaluja, jolloin hyllystö voidaan helposti 
siirtää paikasta toiseen joustavasti.  

Katso tästä lisää kuvia > 

Whippy chair   
Design Rasmus Palmgren 2022    
H 765 SH 460 W 530 D 515

Puinen Whippy taittotuoli on minimalistisen tyylikäs tarjoten 
mahdollisuuksia moneen eri käyttötarkoitukseen. Lisäksi keveys 
ja erinomainen istuinmukavuus tekee Whippystä hyvän ratkaisun 
konferenssi- ja neuvottelutiloihin, kuten myös kahviloihin, 
hotellihuoneisiin ja kodin lisäistuimeksi. 

Tutustu lisätietoihin tästä >

https://www.dropbox.com/sh/wt0eaboicld2u4k/AAA0YovKtHsyOuMnKvGV7hZEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nd2f4tmd5b3pei3/AABV_euSKBHKyzvPVyfylq-za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u818r8n1bm4tvr0/AABwwGFfVg1Q2Enn-7npjgK2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/towkkohp115dil9/AAB0NNHT9RAiomuH-LUb1crVa?dl=0
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Aura Bold
Design Mikko Laakkonen 2022
W740 D620 H755, SH430

Aura Bold nojatuoli on toivottu uutuus, jossa huomio kiinnittyy 
vastakohtaisiin elementteihin. Istuinosa on 
muodoltaan runsas, kun taas jalusta on hyvin vähäeleinen. Reilusti 
näkyviin jätetty vertikaalinen rakenne istuimen takaosassa korostaa 
tuolin luonnetta, yhdistäen kaikkia Mikko Laakkosen suunnitteleman 
Aura-tuoteperheen malleja. 

Katso tästä lisää kuvia > 

Taivu Meeting
Design Mikko Laakkonen 2021
YXL - H 910 SG 470-590 W 670 D 680 mm 
ZXL - H 910 SH 470-590 W 670 D 680 mm

Ajaton muotoilu ja siten myös pitkäikäisyys näkyy Taivussa selkeästi. 
Hienostuneeseen muotoon yhdistyy lisäksi aavistus leikkimielisyyttä, 
kenties pieni ”pilke silmäkulmassa”. Neuvottelutiloihin suunnitellussa 
Taivu Meeting tuolissa on erinomainen ergonomia, mikä perustuu 
dynaamiseen, kolmeen suuntaan joustavaan keinumekanismiin. 
Näin muodostuu jatkuva liike, joka tarjoaa tuen selkärangalle ja estää 
kehoa puutumasta pitkissäkään kokouksissa. 

Katso tästä lisää kuvia > 

Taivu Compact Lounge
Design Mikko Laakkonen 2021
H 780 SH 420 W 670 D 650 mm

Tarve aina vaan tehokkaampaan tilankäyttöön on inspiroinut Mikko 
Laakkosta Taivu Compact Loungen suunnittelussa. Kevyeen ja 
hienostuneeseen muotoon yhdistyy aavistus leikkimielisyyttä, 
kenties pieni ”pilke silmäkulmassa”. Tuolin tukirakenne on 
konstailemattomasti esillä, antaen Taivu Compact nojatuolille 
omaperäisen ilmeen.

Katso tästä lisää kuvia > 

https://www.dropbox.com/sh/dv6xtykoww3un6w/AABS1-9FgYvvzkBIuNQu-l1La?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/01cevyl1koqceyn/AACv8OwWgd2Z-SFJBLAzNfxQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qfb6dbcvgkuiws7/AADVvyil6SRw-uUWu5Lj-Yn8a?dl=0
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Lisätietoja www.inno.fi
Yhteystiedot
Inno Interior Oy, Tähdenlennontie 9, 02240 Espoo
tel. +358 9 887 0380 
CEO Niklas Korhonen 
niklas.korhonen@inno.fi

Inno

Inno on vuonna 1975 perustettu, suomalainen design-huonekaluja valmistava perheyritys ja brändi, 
jonka tuotteita myydään ympäri maailman. Mallistomme räätälöidään asiakaskohtaisesti ja valmistetaan laadukkaasti sekä vastuullisesti 
ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Omaleimaiset ja muuntautumiskykyiset tuotteemme ovat voittaneet useita 
kansainvälisesti arvostettuja muotoilualan palkintoja. Innon kalusteita ja sisustustarvikkeita löytyy julkisista tiloista niin hotelliketjuista, 
ravintoloista, lentokentiltä, kulttuurirakennuksista, julkishallinnon tiloista kuten ministeriöistä kuin lukuisista muistakin liiketiloista.

Voit ladata lehdistökuvat täältä >

https://www.dropbox.com/sh/7jo8gmtepxvbce1/AAC6-3SeYUtMzVWfDw-FLAiha?dl=0



