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KINNARPS ON TOUR - VAASA, 
TAMPERE, JYVÄSKYLÄ 
 
Kansainvälinen #KinnarpsOnTour saapuu Suomeen viikolla 17. Euroopan laajuisen 
kiertueen pysähdyskohteina Suomessa ovat Vaasa, Tampere sekä Jyväskylä.  
Erityinen, näyttelytarkoituksiin varustettu kalusterekka on avoinna 
kutsuvierastilaisuuden jälkeen klo 11 – 13 kaikille uusimmista työympäristötrendeistä 
kiinnostuneille. 

”Kiertävä kalustenäyttely ja sen laajennusosa, virtuaalilasien 
tarjoama uudenlainen kokemus, ovat mainiot välineet esitellä 
työympäristön uusia ratkaisuja. Virtuaaliteknologia antaa 
mahdollisuuden tutkia – ja jopa muunnella – suurta kalustettua 
tilaa. Uusi teknologia on oivallinen keino elävöittää ja laajentaa 
paikallisten näyttelyittemme tarjontaa”, kertoo Kinnarps Oy:n 
toimitusjohtaja Henrik Slotte. 

 
Tule mukaan! Näet uudet palkitut tuotteemme, saat tietoa tuoreista 
työympäristösisustamisen trendeistä sekä tutustut uusiin verhoilukankaisiin. 
Saat myös tilaisuuden kokeilla virtuaalilaseja ja löytää itsesi keskeltä värikästä 
monitilatoimistoa. 2500 neliön virtuaalitilassa voit siirtää, käännellä ja väännellä 
kalusteitamme! 

Rekka on auki klo 11 jälkeen kaikille kiinnostuneille. Löydät sen näiltä paikoilta: 

Vaasa, 25.4. Futura 2  
Tampere, 26.4. Keskustori 
Jyväskylä, 27.4. Messuaukio 
 
 
Tule katsomaan myös kevään tuoteuutuuksiamme: 
DECIBEL - uusi, moniin tiloihin sopivaksi suunniteltu, ääniystävällinen ja 
selkeälinjainen tuoli 
ISA - aulatiloihin ja myymälöihin sopiva, uudenlaista muotoilua edustava 
istuinkaluste 
DEEPFOREST - helposti seinään kiinnitettävä akustiikkalevy 
KALOO - trendikäs ja pirteä baarituoli, jonka vahva muotoilu erottuu 
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värikkyydellään 
MR T - hauska, huomiota herättävä pikkuistuin katseen vangitsijaksi moneen 
tilaan  
MYPLACE - omaa työrauhaa raikkaalla tavalla  
PHAZE - designia maailmalta, muotoilija Karim Rashidin luoma Lounge-tilojen 
katseenvangitsija 

 
Lisätiedot ja kuvat: 
markkinointipäällikkö Liselott Bergholm-Slotte, Kinnarps Oy 
puh. 0207 561 203, kinnarps@kinnarps.fi 
 
 
 
Tietoja Kinnarpsista 
 
Kinnarps Oy on suomalainen perheyhtiö, joka toimittaa sisustamisen kokonaisratkaisuja 
toimisto‐ ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä määrittävät korkea laatu ja 
ympäristöystävällisyys. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 
noin 50 henkilöä. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen. Toimintamme 
perustuu vahvasti asiakaslähtöisiin, luoviin ja rohkeisiin sisustamisen kokonaisratkaisuihin 
toimisto‐, hoiva‐ ja oppimisympäristöihin.  
 
Kansainvälinen Kinnarps‐konserni on Euroopan suurin työympäristöjen kalustaja. Toiminta 
ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 300 työntekijää. 
 


