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POP Table:
Custom-made tables custom made.

YHTEYSTIEDOT

POP Table muutamalla sanalla: kustomoitava, korkealaatuinen,

POP Table:n ensisijaisena

kotimainen, monipuolinen. Heräsikö kiinnostus? Tutustu

myyntikanavana toimii oma

mehukkaisiin yksityiskohtiin alla.

verkkokauppamme osoitteessa
www.poptable.fi. Yritysasiakkaita
kannustamme olemaan yhteydessä
isommista kokonaisuuksista tai

POP Table valmistetaan tilaustyönä

erityisistä kustomointitarpeista.
Lisätietoja antaa Mikko

Liki miljoonalla eri kombinaatiolla, POP Table voi uskottavasti sanoa olevansa kustomoitava huonekalu.

sähköpostilla osoitteesta

Jokainen pöytä valmistetaan räätälintyönä mittojen mukaan korkealaatuisista materiaaleista. Mallin ja

mikko@popfurniture.fi tai

mittojen lisäksi valitaan pöydän molempien pintojen sekä reunan väri useasta vaihtoehdosta.

puhelimitse +358 50 577 9066

Kustomoidun pöytäkannen voi täydentää POP Tablen omilla jaloilla tai edustamallamme kahdella
jalkamallilla, jotka molemmat tulevat meille nuorten saksalaisten kalustesuunnittelijoiden toimesta.

Korkealaatuisesti – niin sisältä kuin ulkoa
Pöytiemme komeus ulottuu pintaa syvemmälle. Jokainen POP Table valmistetaan ensiluokkaisista
materiaaleista, niin sisältä kuin ulkoa. Pöydän pintamateriaali on Formican korkeapainelaminaatti, mikä
on luja, kestävä ja hygieeninen pintamateriaali. Osa käyttämästämme korkeapainelaminaatista
valmistetaan paikallisesti Formican Kolhon tehtaalla ja loput tulevat Formican muilta eurooppalaisilta
tehtailta. Pöytälevyjen runkomateriaali on kokopuukomponenteista valmistettu kevytlevy, mikä tekee
pöydistä kestäviä, mutta myös erittäin kevyitä ja helposti liikuteltavia.

Paikallisesti
POP Table pöytätasot valmistetaan tilaustyönä perheyhtiön voimin Kolhossa, Pohjois-Pirkanmaalla.
Olemme ylpeitä voidessamme hyödyntää kotimaista kumppania tuotteidemme valmistuksessa.
Paikallisella valmistuksella koemme pystyvämme parantamaan toimintamme vastuullisuutta ja
laadunvalvontaa, jonka toivomme johtavan suurempaan määrään tyytyväisiä POP Table -asiakkaita.

Tilatarpeisiisi mukautuva
POP Table on ensisijaisesti kaksi pöytää yhdessä, tai sen ei tarvitse olla pöytä lainkaan. POP Table pöytälevy on erittäin kevyt, mikä tekee siitä helposti asennettavan ja liikuteltavan, tarjoten erityisen
toimivan ratkaisun tiiviisiin urbaaneihin asumismuotoihin tai monikäyttöisiin tiloihin. Johtuen konseptin
kantavasta ajatuksesta, jossa pöytälevyä ei tarvitse kiinnittää ruuvein jalkoihin, on pöydän molemmat
pinnat käyttökelpoisia. Voit siis ”pöydän käänteessä” vaihtaa tilan tunnelmaa vaikkapa päiväsajan
seesteisen valkoisesta illan sähäkkään pinkkiin.

POP Furniture Company Oy

POP Table on keväällä 2013 perustetun POP Furniture Company Oy:n ensimmäinen tuote. POP Table syntyi perustajiensa
omista kokemuksista kuluttajina: vaihtuvat tilatarpeet, kallistuva asuminen ja nopeat muutokset elämäntilanteissa
saivat kaipaamaan joustavia sekä kestäviä ratkaisuja kodin ja työtilan kalustamiseen. Näiden kokemusten pohjalta
kehittyi ajatus muokattavasta pöydästä – POP Table.
POP Table –konseptissa on kyse joustavasta suunnittelusta, jossa asiakkaalle tarjotaan helppokäyttöinen
suunnittelualusta toteuttaa pöytä vastamaan hänen yksilöllisiä tyyli-, käyttö- ja tilatarpeita. Jokainen pöytä
valmistetaan mittojen mukaan tilaustyönä korkealaatuisista materiaaleista kotimaisena työnä.

