
ID Helsinki 6.-7.9. YMPÄRISTÖVASTUU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS HYVINVOINNIN TEKIJÖINÄ

Kinnarps herättää tämän vuoden ID Helsinki –tapahtumassa ajattelemaan työympäristöjen käyttäjälähtöisen suunnittelun sekä
kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun kysymyksiä hyvinvointimme kannalta. ID Helsingin ohjelmalavalla tiistaina 6.9. klo 10.30-
11.30 kuullaan Euroopan suurimman toimistokalustajan puheenvuoro. Osastolla ID_084 on esillä tuoteuutuuksia: Matsumoto, Pax ja
Ribbon, ja uuteen Fields-kalustesarjaan, jonka muotoilussa on otettu huomioon yhä monimuotoistuvamman työelämän tarpeet, voi
tutustua 6.–7.9. ID Helsingin WorkShop-tilassa Hernesaaressa.

Fields harmonisoi työympäristön

Aulan Workshop-tilassa ensiesittelyssä oleva uusi Fields on kalustesarja, jonka Kinnarps on muotoillut yhteistyössä Propeller Designin
suunnittelijan Olle Gyllangin kanssa.

Fields-tuoteperhe on suunniteltu tukemaan liikkuvaa työskentelytapaa monipaikkaisessa työympäristössä. Sen avulla voidaan luoda useita eri
käyttötarkoituksiin soveltuvia sisustuksia, sillä se tarjoaa muuntuvia palasia kohtaamisiin, keskittyneeseen työhön sekä luoviin tiloihin ja
kokoustamiseen. Moduuleja voi yhdistellä, liittää toisiinsa ja sijoitella vapaasti. Sarjan "Storage cove" on ratkaisu säilyttämisen tarpeisiin.
"Working cove" on sopukka hiljaisen työn tekemiseen ja hauska "Love seat" intiimi tila kahdenkeskiselle jutustelulle. Laaja valikoima sekä
materiaalien ja värien suuri tarjonta antavat vapaat kädet yhdistelmien luomiseen.

Kinnarps ohjelmalavalla

Tapahtuman ohjelmalavalla 6.9. klo 10:30 – 11:30 Kinnarps kertoo mahdollisuuksista vaikuttaa elinympäristömme tilaan puhtaiden raaka-
aineiden, kalustesuunnittelun ja työympäristön valintojen kautta:

“Creating including work environments with pure materials and the respect of the whole value chain,” puhujana on kestävän
kehityksen johtaja (Director Corporate Sustainability), Tomas Ekström, Kinnarps Ab.

Kinnarps toimii kestävän kehityksen kärjessä toimistokalustamisen saralla Euroopassa. Tomas Ekström on työskennellyt Kinnarpsilla ja
kalustealalla yli 25 vuoden ajan, ja vastaa tällä hetkellä yrityksen kestävyystyöstä. Ekström on myös Ruotsin vastuullisen metsänhoidon
yhdistyksen puheenjohtaja, Ruotsin ympäristöneuvoston hallituksen jäsen sekä FEMB:n puheenjohtaja (Euroopan toimistokalustajien liitto).
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Kinnarps Oy on suomalainen perheyhtiö, joka toimittaa innovatiivisia sisustamisen kokonaisratkaisuja toimisto- ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä
määrittävät korkea laatu ja kestävä kehitys – aina raaka-aineiden hankinnasta projektin toteuttamiseen saakka. Päämääränämme on luoda
asiakkaillemme parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Yhtiö on
Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen. Kinnarpsille on myönnetty Suomalaista Palvelua -avainlippu.
Kansainvälinen Kinnarps-konserni on sekä Pohjoismaiden että Euroopan suurin työympäristöjen kalustaja. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin
palveluksessa on n. 2 400 työntekijää.
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