
Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. 



Raija Saarimaa on toiminut suunnittelijana Soft-Kalusteella 
vuodesta 2005 lähtien. Huonekaluverhoilijan ja puualan 
artesaanin koulutuksen lisäksi hän on suorittanut teollisen 
muotoilun erikoistumisopinnot.

Konsti-julkitilakalustesarjan suunnittelutyö sai ulkonäölliset 
lähtökohtansa metallirakenteiden käytöstä. Toisaalta 
tavoitteena oli muokattavuus, kestävyys ja helppohoitoisuus. 
Näihin vaatimuksiin on vastattu valitsemalla parhaat 
mahdolliset materiaalit kalusteiden runkoon ja rakenteisiin. 
Moderni ja skandinaavisen selkeä muotokieli varmistaa sen, 
että kalustus säilyy ajankohtaisena vuodesta toiseen. 

Visiosta laadukkaaseen
käyttökokemukseen

Konstit on monet
Konsti on uudenlainen, erityisesti julkisiin tiloihin suunniteltu 
kalustesarja Soft-Kalusteelta. Tuoteperheen sohvat, tuolit, 
pöydät ja senkit ovat muokattavissa tilaan kuin tilaan sopiviksi. 
Erilaiset käsinoja-, pintakäsittely- sekä verhoiluvaihtoehdot 
mahdollistavat tilanmukaisen suunnittelun. Moduuleja saat 
tarpeen mukaan myös yksilöllisillä leveyksillä. Tyylikkään 
ulkoasun lisäksi suunnittelussa on panostettu käyttömukavuu-
teen ja laatuun: kalusteet ovat ergonomisia, kestäviä ja ne on 
helppo pitää puhtaana.

Tavoitteenamme on että jokainen tila on mahdollista kalustaa 
toimivasti, tyylistä tinkimättä. Meillä on Konsti joka toimii!



Sohvamoduulit
Nyt voit valita juuri tilaasi sopivan sohvakokonaisuuden 
erilaisista paloista. Sohvat valmistetaan irroitettavista 
komponenteista, joten osia voidaan tarvittaessa vaihtaa 
helposti. Haastavan muotoisen tilankin kalustus onnistuu 
nyt näppärästi ja hauskasti yhdistelemällä suoria- ja 
kulmamoduuleita. Tutustu vaihtoehtoihimme ja kysy lisää!

Katso lisää kokoonpanoja netistä!

Mitat vakiomittoja, tilauksesta myös muita leveyksiä. Lisävarusteena pöytätasomoduuli 
62x62 puuviilupintaisena, lasiupotuksella tai koko kannen peittävällä lasilla.

Kuva vas. ja oik. M Moduuliryhmä, keskellä tuoli M.

Moduulisohva M
sivu

M155
1-istuttava
pohja

M255
2-istuttava
pohja 

M90T 
Terävä kulma
pohja

M355
3-istuttava
pohja

Map
avopääty
pohja

MKN 
käsinoja
pohja



Sohvat ja tuolit
Yksin, kaksin vai kolmisin? Kuinka iso sohva sopii sinun 
tarkoituksiisi? Valittavissa on paitsi sohvan ja istuinten leveys, 
myös tyyli: Muhkeampaa nautiskelijalle, sirommat linjat  
eleganssin tavoittelijalle. Eri malleja on myös helppo yhdistellä 
keskenään: koko tuoteperhe noudattaa samaa modernin 
skandinaavista linjaa. Sohvat valmistetaan komponenteista, 
joten tarvittaessa irroitettavia osia voidaan vaihtaa helposti.

Nyt on mistä valita: herkuttele väreillä ja ihastu selkeään  
muotokieleen. Voit valita tuolisi käsinojilla tai ilman käyttö-
tarkoituksen mukaan. Tuolien ergonomia on tarkkaan mietitty 
– näissä tuoleissa istuen virkistyy sekä keho että mieli! 

Kuva vas. tuoli M, keskellä 3-istuttava sohva ja nojatuolit L, oikealla pyörivä tuoli XL

L 155
Yhden istuttava sohvatuoli
pohja

M 
Kahden istuttava sohva
pohja

Sohvakalusto L
sivu

M
Yhden istuttava sohvatuoli
pohja

Mitat vakiomittoja, tilauksesta myös muita leveyksiä

L 255
Kahden istuttava sohva
pohja

M
Kolmen istuttava sohva
pohja

L 355
Kolmen istuttava sohva
pohja

Moduulisohva M
sivu



Kuva vas. Tuoli XS, keskellä tuoli C, oik. tuoli S.

C 
Pikkutuoli

pohjapohja

S
Käsinojallinen tuoli

pohja pohja

XS
Tuoli

XL
Pyörivä nojatuoli
sivu



Pöydät ja senkit
Rakenna neuvotteluryhmä tai oleskelutila pöytien ympärille! 
Konsti-kalustesarjan pöydät ovat tyylikäs lisä kalustukseen. 
Moderni lasiupotus yhdistettynä elävään puuviilupintaan luo 
upean kontrastin! 

Säilytys- ja laskutilaa tarvitaan lähes jokaiseen tilaan. 
Konsti-kalustesarjan senkit noudattavat tuoteperheelle tyypil-
listä modernia ja tyylikästä linjaa. Senkkeihin voi valita avohyl-
lyn, laatikoston tai oven tarpeen ja oman maun mukaan.

Konsti-pöydät voit valita puuviilupintaisena, lasiupotuksella tai 
koko kannen peittävällä lasilla.

Kuva vas. pöytä P120, keskellä ja oikealla neuvottelupöytä P90

P90
Neuvottelupöytä
90x150, 90x220

P 120
Pöytä
60x120

P60
Pöytä
60x60

Mitat vakiomittoja, tilauksesta myös muita kokoja.



Kuva vas. tuoli L 155, keskellä senkki T73150, oik. pöydän päädyssä tuoli S, sivuilla XS.

T73150 
Senkki 

T73 
Senkki 

T91150 
Senkki 

T91 
Senkki 

K170 
Kaappi

K170100 
Kaappi 

T73100
Senkki

T91100
Senkki

Tiesithän, että kaikki pinta-
materiaalit ovat valittavissa juuri 

mielesi mukaan - katso lisää 
netistä: julkitilakaluste.fi

Juuri tarpeisiinne 
sopivat ratkaisut




