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LIIKETTÄ, TOIMINNALLISUUTTA JA OIVALLUKSIA 
HOIVATILOIHIN 
 

Kinnarps on mukana Hyvä Ikä 2018 –messuilla, joka nyt ensimmäistä kertaa yhdessä Fysioterapia ja 
Kuntoutus –tapahtuman kanssa muodostaa suurtapahtuman, joka kokoaa yhteen fysioterapian, 
kuntoutuksen ja vanhuusiän asiantuntijat.  Kinnarpsin hoivakalusteet ovat skandinaavisen puhdaslinjaisia 
ja kätkevät sisäänsä monia toiminnallisia ominaisuuksia. Ne ovat helposti puhdistettavia ja tukevan 
turvallisia käyttää. Muotoilussa on erityisesti paneuduttu tuotteiden käytettävyyteen. Tuoleihin on helppo 
istuutua ja nousta pois ja toisiinsa sopivista tuoliperheistä on valittavissa useita istuinkorkeuksia.  
Hyvä Ikä 2018 Helsingin messukeskuksessa 3. – 4.10. Kinnarpsin osasto 1d28. 

Kinnarpsin hoivakalusteet helpottavat hoitohenkilökunnan työtä toiminnallisten ominaisuuksiensa 
avulla. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota helppokäyttöisyyteen sekä keveyteen ja kalusteiden 
siirrettävyyteen. Verhoilut ovat irrotettavia, pestäviä ja kulutusta kestäviä.  
”Hoivaympäristömme ovat ergonomisia, persoonallisia ja kodikkaita tiloja, jotka ovat käyttäjilleen 
turvallisia”, painottaa Henrik Slotte, toimitusjohtaja Kinnarps Oy. 

deciBel hillitsee hälyä 

Jotkut uutuudet huutavat huomiota osakseen ja toiset hiipivät sisään 
tavoitteenaan hillitä volyymia ja rauhoittaa tilannetta. Akustiikkatuoli 
deciBel kuuluu jälkimmäiseen joukkoon.  

Tämä mukava puutuoli sopii yhteisiin tiloihin joissa halutaan nauttia 
rauhasta ja keskustelusta.  Istuimen alapinnalle on kiinnitetty 
tehokkaasti ääntä vaimentavaa materiaalia, joten taustamelu ja 
yleishälinä vaimentuvat. Käsinojat antavat hyvän tuen tuolista 
noustessa. deciBel on saatavana luonnonvärisenä koivuna, petsattuna 
tai maalattuna sekä kolmena versiona; ripustettavana, käsinojin 
varustettuna sekä ilman käsinojia. Kaikki mallit ovat pinottavissa  

deciBel on valmistettu FSC-sertifioidusta puusta ja sen on muotoillut Ruud Ekstrand. 
 

Keveyttä, toiminnallisuutta ja kodikkuutta  

 

Humlan istuinkalusteet ovat mukavan pyöreämuotoisia ja mukavia 
käyttää. Ne eivät upota, vaan niistä on helppo nousta ylös ja ne sopivat 
siron kokonsa johdosta moniin tiloihin. Sarjassa on saatavana kahden 
istuttava sohva sekä nojatuolit. 
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Sture-keinutuoli on korkeaselkäinen muunnelma klassisesta 
pinnatuolista. Se on läpinäkyvä ja ilmava ja siinä on mukava istua. 
Saatavana on myös niska- ja istuintyyny sekä istuimen muotoon 
leikattu lampaannahka. 

Sarjassa on myös muotokannella varustettuja siroja kahvipöytiä. 

 

 

Julia-hylly on mukavan pyöreä kaluste moneen käyttöön, hyllykorkeus sopii kansioille. Hyllyköllä 
voi rajata tilaa tai käyttää sivupöytänä. Julia-sarjassa on myös pyörillä varustettu tarjoiluvaunu 
sekä tarjotinpöytä. 

 

 

 

 

 

Oberon-pöytä työhön ja ajanviettoon 

Oberon pöydät ovat ergonomisia, joustavia ja miellyttäviä silmälle. Sirot linjat sopivat moniin 
sisustuksiin ja miellyttävät materiaali-, muoto- ja värivalinnat täydentävät tarjontaa. Valikoimassa 
on työ-, kokous- ja kahvipöytiä. Sähköpöydän äänetön ohjainyksikkö on huomaamaton ja sopii 
tuomaan toiminnalisuutta ja lisäämään liikettä monenlaisissa tiloissa.   

Osastolla voi jo etukäteen myös tutustua pian lanseerattaviin Kinnarps Colour Studion uusiin ympäristöystävällisiin, 
vesiohenteisiin petsiväreihin, joilla sisustukseen saa loihdittua raikkaita tunnelmia ja silti säilyttää hyvää oloa 
ylläpitävän luonnonläheisen tunnelman ja pintojen puusyykuvioinnin. 

Lisätiedot:  
Liselott Bergholm-Slotte, markkinointipäällikkö  
puh. 0207 561 203 
email: kinnarps@kinnarps.fi 
 

Tietoja Kinnarpsista 

Kinnarps Oy on työympäristön asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sisustusratkaisuja ja palveluja. Koko 
toimitusketjun työtä määrittävät ergonomia, laatu ja ympäristöystävällisyys. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 17 
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen. 
Toimintamme perustuu vahvasti asiakaslähtöisiin, luoviin ja rohkeisiin sisustamisen kokonaisratkaisuihin toimisto‐, 
hoiva‐ ja oppimisympäristöihin.  

Kansainvälinen Kinnarps‐konserni on Euroopan suurin työympäristöjen kalustaja. Toiminta ulottuu 40 maahan ja 
konsernin palveluksessa on n. 2 300 työntekijää. 


	LIIKETTÄ, TOIMINNALLISUUTTA JA OIVALLUKSIA HOIVATILOIHIN
	Kinnarps on mukana Hyvä Ikä 2018 –messuilla, joka nyt ensimmäistä kertaa yhdessä Fysioterapia ja Kuntoutus –tapahtuman kanssa muodostaa suurtapahtuman, joka kokoaa yhteen fysioterapian, kuntoutuksen ja vanhuusiän asiantuntijat.  Kinnarpsin hoivakalust...
	Hyvä Ikä 2018 Helsingin messukeskuksessa 3. – 4.10. Kinnarpsin osasto 1d28.
	Kinnarpsin hoivakalusteet helpottavat hoitohenkilökunnan työtä toiminnallisten ominaisuuksiensa avulla. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota helppokäyttöisyyteen sekä keveyteen ja kalusteiden siirrettävyyteen. Verhoilut ovat irrotettavia, pestäviä j...
	”Hoivaympäristömme ovat ergonomisia, persoonallisia ja kodikkaita tiloja, jotka ovat käyttäjilleen turvallisia”, painottaa Henrik Slotte, toimitusjohtaja Kinnarps Oy.
	deciBel hillitsee hälyä
	Keveyttä, toiminnallisuutta ja kodikkuutta
	Humlan istuinkalusteet ovat mukavan pyöreämuotoisia ja mukavia käyttää. Ne eivät upota, vaan niistä on helppo nousta ylös ja ne sopivat siron kokonsa johdosta moniin tiloihin. Sarjassa on saatavana kahden istuttava sohva sekä nojatuolit.
	Sture-keinutuoli on korkeaselkäinen muunnelma klassisesta pinnatuolista. Se on läpinäkyvä ja ilmava ja siinä on mukava istua. Saatavana on myös niska- ja istuintyyny sekä istuimen muotoon leikattu lampaannahka.
	Sarjassa on myös muotokannella varustettuja siroja kahvipöytiä.
	Julia-hylly on mukavan pyöreä kaluste moneen käyttöön, hyllykorkeus sopii kansioille. Hyllyköllä voi rajata tilaa tai käyttää sivupöytänä. Julia-sarjassa on myös pyörillä varustettu tarjoiluvaunu sekä tarjotinpöytä.

