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Luonnon inspiroimaa 
suomalaista muotoilua

Suomen kauniin luonnon neljä 
vuodenaikaa, vehreät metsät ja 
siniset järvet kalliorantoineen 
ovat loputon inspiraation lähde 
innovatiiviselle muotoilulle. 
Tästä voimavarasta tahdomme 
ammentaa kekseliäitä ratkaisuja 
luontoa kunnioittaen ja sen 
tarjoamia resursseja 
kestävästi hyödyntäen.

Finnish Design Inspired by Nature

The blue waters of Finnish Lakeland, 
it’s dense forests and the rough 
beauty of it’s rocky coasts are an 
endless source of inspiration. We 
strive to use this valuable resource 
to create innovative and 
sustainable design.  

Psst...
Huomioithan linnunpönttöä 
ripustaessasi ripustuskorkeuden, 
joka on noin 1,5 - 2 metriä maasta. 
Jämäkkä kiinnityssolmu kannattaa 
jättää hieman linnunpönttöä 
korkeammalle, jotta puulle jää 
enemmän kasvuvaraa. 
Pönttöä ei saa ripustaa liian 
aukeaan paikkaan eikä 
osoittamaan etelään, ettei se 
kuumu liikaa auringossa.

Psst... 
Please acknowledge the 
recommended height, which is
approximately 1,5 - 2 meters above 
ground, when putting up the 
birdhouse. You can leave the knot a 
bit higher than the house itself when 
hanging it around a tree, in order to 
leave the tree more room to grow. 
Do not place the birdhouse in an 
open space or facing south to 
prevent it from heating up.
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5 6 7 8 1. Irrota palaset koloista seinälevyistä (1, 2, 3 ja 4)
 sekä kattolevyistä (7 ja 8).

1. Remove small parts from wall panels (1, 2, 3 and 4),
and roof panels (7 and 8). 

2. Pujota köysi (5) takaseinän (1) koloista.
Varmista, että päät ovat saman mittaiset.

2.  Put the rope (5) into the holes in wallpanel (1).
Make sure the ends are the same lenght. 

3. Aseta sivuseinät (3 ja 4) paikoilleen. 

3. Attach wallpanels (3) and (4).

4. Aseta pohja (6) paikalleen. 

4. Attach floor (6).

5. Aseta etuseinä (2) paikalleen.

5. Attach front wall (2).

6. Laita kattolevy (7) paikalleen.

6. Attach roof panel (7).

7. Aseta kattolevy (8) paikalleen.

7. Attach roof panel (8).

8. Linnunpönttö on valmis 
ripustettavaksi. 
Mukavia luontohetkiä!

8. The birdhouse is finished 
and you can put it up. 
Have fun birdwatching! 


