Sydänmetsä-puusepänverstas

Puuseppä Matti Sydänmetsä

Sydänmetsä on Kalajoella toimiva puusepänverstas, joka

Yli 30 vuotta puuseppänä on opettanut arvostamaan

valmistaa yksilöllisiä puukalusteita mittatilauksesta ja

eri puulajien ominaisuuksia ja sitä, miten kauniisti hyvin

pieninä sarjoina. Huonekaluissa yhdistyy vanha puusepän-

tehdyt puuhuonekalut kestävät aikaa ja elämää. Suun-

taito moderniin työtapaan. Tasot ja pöydät valmistetaan

nitteluni sisältää funktionaalisen ajatuksen, että tuote

innovatiivisin puusepänliitoksin = näin syntyy huonekalu,

on tarkasti tarpeen mukainen sekä rakenteellisesti että

joka on viimeistelty ja esteettinen joka puolelta. Tuotan-

materiaalisesti. Huonekalu voi olla selkeä ja eleetön, mut-

to- ja pintakäsittelytavat ovat luontoystävällisiä ja turvalli-

ta silti persoonallisen tyylikäs ja kaunis. Sellainen, jonka

sia. Sydänmetsä-kaluste on loppuun asti ajateltu, kotimai-

kanssa voi elää tyytyväisenä vuosikymmeniä.

Puusepänliitos. Pakka-taso on huoliteltu joka suunnasta.
Puuseppä Matti Sydänmetsä.

nen laatutuote.

Leipälaatikko, jonka irrotettava kansi toimii leikkuulautana.
Kansi asettuu tukevasti pöydän reunaan.
Saarnipöytä isoon tupaan. Koko 90 x 280 cm. Design Markku
Hernetkoski, rakennesuunnittelu ja toteutus Matti Sydänmetsä.
Asiakkaan toiveiden mukaan tehty kaappi, jossa
painamalla avautuvat ovet. Öljyvahattua koivua.

Mittatilauskalusteet
Suunnittelen ja valmistan yksilölliset huonekalut haluamillasi materiaaleilla, mitoilla ja pintakäsittelyllä. Toteuttamiani kalusteita löydät lisää osoitteessa www.syGDQPHWVDƬ 6LHOO¿ RQ HVLPHUNNHM¿ DVLDNNDLGHQ WRLYHLGHQ
mukaan valmistetuista kalusteista, jotka sopivat juuri heidän elämäntapaansa ja tyyliinsä. Ehkäpä sinunkin kodissasi on paikka huonekalulle, jota ei kaupasta löydy?
Loma-asuntomessujen kohteeseen Villa Kalajoki
tehty keittiönpöytä, koivua. Koko: 180 x 90 cm.

Kalustesuunnittelu ja
julkiskalusteet

Kalajoen loma-asuntomessujen kohteeseen Villa
Kalajoki valmistettu keittiö. Materiaali koivua.
Pakka-sarja skaalautuu aina työpöytäkokoon saakka.

Palveluihini kuuluvat myös kalustesuunnittelu ja julkiskalusteet. Sisustussuunnittelijoiden kanssa yhteistyössä
toteutan kodin sisustuksen lisäksi julkiskalusteet, uniikit
myymäläkonseptit, toimistot ja ravintolat. Yksilöllisillä, yritysilmeen mukaisilla kalusteilla yritys erottuu edukseen ja
jää mieliin.

Villa Kalajoki -kohteeseen tehty koivuinen
keittiönpöytä.
Asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan suunniteltu
ja tehty koivusaareke, joka istuu hyvin ympäröivään
tilaan. Saarekkeessa liesi, allas, laatikostot ja
aamiaispöydäksi suunniteltu osa.

Laatua kuin silloin ennen
Kaiken massatuotannon keskellä ihminen haluaa kotinsa
olevan silti yksilöllinen ja itsensä näköinen. Lisäksi monia
kiinnostaa, onko kotiin tuotava huonekalu laadukas, kuka
sen on valmistanut, missä se on tehty ja miten se kestää
elämän ja ajan kolhut. Sydänmetsä-kalusteet on tehty kestämään ja palvelemaan tuleviakin sukupolvia. Työtavat, materiaalit ja käsittelyaineet ovat turvallisia ja luontoystävällisiä. Kaikki työ tehdään Kalajoella, kunnon materiaaleista
ja mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja puulajeja hyödyntäen. Kuten silloin ennen.

Villa Kalajoen keittiötä.
Porrasaskelmat öljyvahattua koivua.
Kodinhoitohuoneen kiintokalusteet loma-asuntomessujen kohteessa Villa Kalajoki, koivua.
Villa Kalajoen WC:n kalusteet.
Makuuhuoneen vaatekomerot ja liukuovet lomaasuntomessujen kohteessa Villa Kalajoki.
Materiaali koivuvaneri.

MAINOSTOIMISTO GREYSTONE OY

Hyvin suunnitellusta ja oikeasta puulajista tehdystä
huonekalusta on iloa vuosikymmeniksi,
hyvin hoidettuna vieläkin pidempään.

Matti Sydänmetsä
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