Lokonen
Lokonen on kuutio, jota voidaan käyttää
yksittäisenä säilytyskalusteena, tai niitä
voidaan kasata useampia päällekkäin ja
rinnakkain, jolloin saadaan suurempi
säilytyskokonaisuus.

Lokonen

Lokonen toimii myös tasona ja jakkarana, tai
myymäläkalusteena. Sivujen erilaiset pinnat
tuovat kalusteeseen muunneltavuutta.
Mitat: 400 x 400 x 400 mm
Värit: vakiovärit Hilla, Lilja ja Seljaväriperheiden mukaan; muut värit tilauksesta
Materiaali: läpivärjätty koivuviilu
Pintakäsittely: lakkaus, tilauksesta vahaus
Suunnittelija: Suunnittelutoimisto CDM Oy
Valmistaja: CWP Coloured Wood Products Oy

Lokonen

Lokonen

Storage unit
Lokonen is a cube that can be used as a single
storage unit, surface, or footstool, or as a larger
storage utility by piling several cubes on top
of each other or arranging them in a row. The
varying colouring of the side panels adds to the
adaptability of the cubes.
Dimensions: 400 x 400 x 400 mm
Colours: standard colours (Hilla, Lilja, and Selja
colour families); others subject to order
Material: through-coloured birch veneer
Finnish: varnish, wax (subject to order)
Designer: Suunnittelutoimisto CDM Oy
Manufacturer: CWP Coloured Wood Products Oy
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Säilytin / Storage unit

Lokonen

Lokonen

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
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Suunnittelutoimisto CDM Oy
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