Onnellinen
Sisustuselementti

Onnellinen

Onnellinen on läpivärjätystä koivuviilusta
valmistettu sisustuselementti. Paitsi koristeena,
pienempi ”kana” toimii myös pidikkeenä nimilapulle ja suurempi ”strutsi” puheenjohtajan
nuijana tai paperipainona.
Onnellinen on saatavilla Hilla-, Lilja- ja Seljaväriperheiden sävyissä sekä tilauksesta esim.
yrityksen omilla väreillä.

Mitat: kana 70 mm, strutsi 140 mm
Värit: vakiovärit Hilla- Lilja- ja Seljaväriperheiden mukaan; muut värit tilauksesta
Materiaali: läpivärjätty koivuviilu
Pintakäsittely: vahaus, tilauksesta lakkaus
Suunnittelija: Suunnittelutoimisto CDM Oy
Valmistaja: CWP Coloured Wood Products Oy

Onnellinen
Decorative element

Onnellinen

Onnellinen is a decorative element made of
through-coloured birch veneer. In addition to its
decorative function, the smaller Chicken can be
used as a holder for nametags and the like, while
the larger Ostrich makes a perfect chairman’s
gavel or paperweight.
Onnellinen is available in all standard tones of
the Hilla, Lilja, and Selja colour families. Other
options, such as company colours, are subject to
order.

Dimensions: Chicken 70 mm, Ostrich 140 mm
Colours: standard colours (Hilla, Lilja, and Selja
colour families); others subject to order
Material: through-coloured birch veneer
Finnish: wax, varnish (subject to order)
Designer: Suunnittelutoimisto CDM Oy
Manufacturer: CWP Coloured Wood Products Oy

CWP Design by CDM
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Onnellinen

Tuoteperhe edustaa uutta suomalaista muotoilua.
Kalusteet, seinäpaneelit ja piensisustustuotteet
valmistetaan ympäristöystävällisesti kotimaisesta
läpivärjätystä koivuviilusta.
CWP:n käyttämät värit eivät muuta
puun ominaisuuksia.
Läpivärjätty koivuviilupinta voidaan käsitellä lakoilla,
öljyillä ja vahoilla. Sen työstettävyys
ja liimausominaisuudetkin säilyvät.
Värjäys mahdollistaa pinnan hiomisen
puun alkuperäisen värisävyn muuttumatta.

CWP Design by CDM
This product family represents
a new generation of Finnish design.
Furniture, wall panelling, and small decorative items
are all manufactured from ecologically friendly,
Finnish through-coloured birch veneer.
The colours used by CWP do not alter
the natural characteristics of the wood.
Through-coloured birch veneer
can be varnished, oiled, or waxed.
Its workability and adhesive qualities are
similar to those of solid wood products.
Because the wood has been coloured all the way
through, the surface can be sanded repeatedly
without losing its original colour.

CWP Coloured Wood Products Oy
Jänhiäläntie 9
FI-55300 RAUHA
FINLAND
TEL: +358 (0)50 377 3766

Suunnittelutoimisto CDM Oy
www.cdm.fi

Made in Finland
www.cwp.fi
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FAX: +358 (0)5 432 8444
info@cwp.fi
www.cwp.fi

