
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.  
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Psst...
Käsittelemätön puupinta on 
huokoinen ja imee siten herkästi 
kosteutta ja voi tahraantua.
Jos käytät vatia elintarvikkeiden 
tarjoiluun, suosittelemme 
kakkupaperin tai vastaavan
suojan käyttöä. Voit käsitellä 
pinnan myös öljyllä, mikä 
suojaa puuta kosteudelta ja 
helpottaa puhtaanapitoa.
Esimerkiksi parafiiniöljy on 
myrkytön ja luonto-
ystävällinen valinta.

Psst...
Natural unfinished wood 
absorbs moisture and may 
stain. If you use the tray for 
serving food, we recommend 
you to protect the wood surface 
with a doily, for example. You can
also treat the wood with non-toxic 
and food-safe mineral oil. Treating 
the wood protects it from moisture 
and makes cleaning it easier. 



1. Irrota kahvat 2 ja 3 ja kiilat 4, 5, 6 ja 7 muotista. Irrota pienet palat 
pohjalevystä 1 ja kahvoista 2 ja 3.
1. Remove base 1, handles 2 and 3 and wedges 4,5,6 and 7 from the mold. 
Remove small parts from the handles and base.

1
2 3

4-7

2. Aseta kahva (2 ja 3) pohjalevyn (1) koloon yksi pää kerrallaan. Työnnä kiila (4,5,6,7)
kahvasta jäävän jalkaosan läpi, taivuta pohjalevyä kahvan mukaisesti ja työnnä kiila 
myös toiseen päähän. Toista sama toiselle kahvalle.
2. Put a handle (2 and 3) to the holes in base 1, placing one end first and pushing
a wedge (4,5,6,7) through to hold it together. Bend the base along the handle and 
push a wedge through the other end, too. Repeat with the remaining handle.


