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Sulo Haptinen

Sulo Haptinen-jakkara sopii iloiseksi
yksityiskohdaksi monenlaiseen tilaan.
Kansi laminoidaan erivärisistä viiluista, ja jalat
ovat läpivärjättyä massiivikoivua.
Jokainen jakkara on yksilö.
Pinnan epäsäännöllinen hionta tuo esille kansilevyn kerroksellisuuden. Jakkaran ilme muuttuu
ajan myötä, kun pinnan kuluminen tuo uuden
värin esiin.
Sulo Haptinen esiintyi ensimmäistä kertaa
Habitaren yhteydessä järjestetyssä
EcoDesign 09 – tuolinäyttelyssä.
Mitat: leveys 430 mm, syvyys 320 mm, korkeus
380 mm
Värit: oranssi ja punainen
Materiaali: läpivärjätty koivuviilu, jaloissa
läpivärjätty massiivikoivu
Pintakäsittely: lakkaus, tilauksesta vahaus
Suunnittelija: Liisa Jaakkonen,
Raisa Myyryläinen ja Kati Räisänen/CDM ja
Jussi Helve/CWP
Valmistaja: CWP Coloured Wood Products Oy

Sulo Haptinen

Vakiovärit oranssi (LBO) ja punainen (LR)

Sulo Haptinen

The Sulo Haptinen stool adds an
ornamental touch to any type of premises.
The top is laminated from multi-coloured
veneers, and the legs are made of
through-coloured solid birch.
Each stool is unique.
The irregular planing of the surface emphasizes
the layered structure of the top. The appearance
of the stool changes over time, as new colours
emerge due to wear.
Sulo Haptinen was first introduced to the public
at the EcoDesign 09 chair exhibition, organized
as part of Habitare Furniture Fair.
Dimensions: width: 430 mm, depth: 320 mm,
height: 380 mm
Colours: orange and red
Material: through-coloured birch veneer (top),
through coloured solid birch (legs)
Finnish: varnish, wax (subject to order)
Designer: Liisa Jaakkonen, Raisa Myyryläinen,
and Kati Räisänen/CDM; and Jussi Helve/CWP
Manufacturer: CWP Coloured Wood Products Oy

Standard colours orange (LBO) and red (LR)
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CWP Design by CDM

Jakkara / Stool

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.
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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.
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