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SUOMLAISTA MUOTOILUA LEVEÄLLÄ RINTAMALLA TANSKASSA: 
DESIGNTRADE-MESSUT KÖÖPENHAMINASSA 24.-26.8.2014

Suomalainen nykymuotoilu esittäytyy Tanskassa laajemmin kuin vuosiin: DesignTrade-messut 
Kööpenhaminan Bella Centerissä 24.-26.8.2014.

9 suomalaisen design-brändin osastot on koottu yhteen messujen päähallissa (HALL E):

KOTONA DESIGN - Stand 010A   www.kotonadesign.  fi
Kotonadesign tuotteita ovat värilliset ilmoitustaulut, erilaiset magneetit ja sisustustavarat. Kaikki tuotteet 
tehdään käsityönä Suomessa.

VAJA FINLAND - Stand 010B   www.vaja.  fi
VAJA Finland brändi edustaa Suomessa valmistettua korkealaatuista ja kulutusta kestävää 
käyttökeramiikkaa, joka on suunniteltu nykyaikaisen kodin arkeen ja juhlaan. Tuotteet tunnistaa 
selkeälinjaisesta muotoilusta sekä graafisista koristeista.

http://www.kotonadesign.fi/
http://www.vaja.fi/
http://www.vaja.fi/
http://www.kotonadesign.fi/


JOHANNA GULLICHSEN - Stand 010C   www.johannagullichsen.com
Johanna Gullichsen Textile Craft & Design tuo kudottujen kankaiden laajan maailman tähän päivään. Rohkea
mutta selkeä kuviointi, luonnonmateriaalien käyttö ja teeskentelemättömyys muodostavat tyylin, jonka 
tunnusmerkkejä ovat mukavuus, värit ja helppokäyttöisyys.

VERSO DESIGN - Stand 010D   www.versodesign.fi
Verso Design perustettiin vuonna 1997 ja toiminnan laajentuessa viennin merkitys toiminnassa on kasvanut 
huomattavasti.
Luonnonmateriaalit ja tuotteiden käytettävyys ovat tunnusomaisia kaikille Verso Design-tuotteille. Niissä 
yhdistyvät perinteinen suomalainen muotoilu ja modernit muodot.

EVERYDAY DESIGN -  Stand 010E   www.everydaydesign.fi
Everyday Design haluaa vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään kehittämällä tuotteita ja ratkaisuja, jotka 
helpottavat arjen rutiineja. Yrityksen selkeä ja pelkistetty muotoilu sekä kestävät ja tarkoituksenmukaiset 
materiaalit varmistavat tuotteiden toimivuuden ja ajattomuuden – niin käytettäessä kuin katsottaessakin. 
Tuotteiden suunnittelusta vastaa Helena Mattila. Tuotteet valmistetaan Suomessa.

http://www.everydaydesign.fi/
http://www.versodesign.fi/
http://www.johannagullichsen.com/


SAANA JA OLLI - Stand 010F   www.saanajaolli.com
Saana ja Olli on turkulainen muotoiluyritys ja suunnittelijapariskunta.
Aikaa ja käyttöä kestävät tekstiilit valmistetaan eurooppalaisesta 100% hamppukankaasta. Kaikki tuotteet 
valmistetaan läpinäkyvästi Länsi-Suomen läänissä. .Saana ja Olli on omien mallistojensa lisäksi tehnyt 
suunnitteluprojekteja useille kansainvälisille asiakkaille ja osallistunut lukuisiin muotoiluprojekteihin eri 
mantereilla.

KAUNISTE - Stand 010G   www.kauniste.com
Helsinkiläinen Kauniste yhdistää nuorten suunnittelijoiden ja käsityöläisten taidot ja luo raikkaita kuoseja 
perinteisellä silkkipainomenetelmällä. Työskentelemme luodaksemme tuotteita, joita voidaan käyttää ja 
vaalia vuosikymmentenkin kuluttua. Haluamme tehdä kuoseja ja tuotteita, jotka ilostuttavat arkeasi pitkään 
sortumatta sesonkitrendeihin.

MUM'S -  Stand 005E   www.mums.fi
Mum’s alkoi Afrikassa Outi Puron taideprojektista 2006 ja on muotoutunut designyritykseksi. Mum’s-
kokoelma valmistuu reiluna muotoiluna taitavissa käsissä ympäri maailmaa. Yhdistämme pohjoismaisen 
suunnittelun ja kunkin kulttuurin perinteisen käsityötaidon. Nämä yhdessä jättävät Mum’sin palkittuihin 
tuotteisiin oman erityisen jälkensä ja tarinansa.

http://www.mums.fi/
http://www.kauniste.com/
http://www.saanajaolli.com/


HILE - Stand 005F   www.hiledesign.fi
HILE on suomalainen muotoilumerkki, joka suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa loppuun saakka 
mietittyjä aikaa, kulutusta ja lähempää tarkastelua kestäviä muotoilutuotteita. HILE valmistaa tuotteensa 
hyödyntäen niin nykyteknologiaa kuin vanhoja käsityötaitoja. HILE-tuotteissa yhdistyvät käytettävyys, 
laadukkaat materiaalit, skandinaavinen selkeä muotokieli, lyhyet tuotanto- ja kuljetusketjut sekä rehti tapa 
toimia. 

KUVAPANKKI:
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=71

LISÄTIETOJA KÖÖPENHAMINAN MESSUPROJEKTISTA:
DESIGN x FINLAND

news  @designxfinland.com
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