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Kalusteesi kertovat sinusta. Kilpailijoista erottuminen ja mieleen 
jääminen on tärkeää, kun kilpaillaan asiakkaista. Usein kon-
septit rakennetaan kalustelevyn ja standardimittojen ympärille, 
jolloin kaikki alkavat helposti näyttää samalta. Asian voi tehdä 
myös toisin. Anna Sydänmetsän suunnitella kalusteet sinun 
yrityksesi näköisiksi ja omintakeisiksi.

Kalajoen Superpark. Palvelukalusteiden ja asiakassäilytyska-
lusteiden valmistus sekä seinämateriaalien toimitus.

Ylivieskan kaupungin valtuustosali. Julkisten tilojen saneerauskohteissa kalustei-
den suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen henki ja historia. 

Toholammin kunnankirjaston saneeraus. Kirjastosalin kalusteiden suunnittelu 
yhteistyönä Palorannan arkkitehtitoimiston kanssa.

MethodPutkiston Caareli. Tuotannossa myös muita Marja Put-
kiston kanssa suunniteltuja tuotteita.

Raahen Terveystalon uudet toimitilat. Vastaanottotilan kalustei-
den suunnittelu ja valmistus asiakkaan konseptin mukaisesti.

JÄÄ MIELEEN LAADULLA
MYYMÄLÄKALUSTEET
JULKISET KALUSTEET

Ymmärrys asiakkaan 
tarpeista ja huolellinen

käsityö ovat tie
parhaaseen 

lopputulokseen.
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Ajan saatossa tulevat kolhut voi helposti korjata, eikä ole tar-
peen vaihtaa koko kalustetta, kuten pinnoitettujen kalusteiden 
kanssa usein käy. Tyylikäs, tarkoituksenmukaiseksi suunniteltu 
ja pitkäikäinen kaluste on sijoitus, joka nostaa yhteisen ympä-
ristömme arvoa.

Julkiset kalusteet ovat parhaimmillaan osa yhteistä, ar-
vokasta kulttuuriperintöä. Aidosta, kauniisti vanhenevasta 
puusta syntyy ekologinen kaluste, jonka elinikä on pitkä. 
Laatukalusteita käsitellään vaistomaisesti paremmin kuin 
tavanomaisia levykalusteita. 

Käyttäjien kokemukset olivat tärkeä apu puhujakorokkeen 
suunnittelussa.

Kalusteiden metalliosat ovat kotimaista mittatilaustyötä.Ylivieskan kaupungin valtuustosali. Valtuustosalin ja hallituksen huoneen kalustei-
den suunnittelu ja toteutus. Kaikkien kalusteiden materiaali jalava. Vaakuna koivua. 

Aito puu tuo lämpöä viralliseen ympäristöön.
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Sydänmetsä voi suunnitella ja toteuttaa kohteen alusta loppuun 
tai palvella sinua joko suunnittelun tai toteutuksen osalta. Älä 
anna standardien rajoittaa: Sydänmetsän avulla määrittelet 
omat mittasi ja ilmeesi.

Ole ainutlaatuinen! Luo Sydänmetsän avulla yrityksellesi 
oma uniikki ilme, joka erottuu. Jos haluat luoda oman 
konseptisi, onnistuu! Jos sinulla on jo valmis konsepti, jo-
hon haluat kalustesuunnittelun tai toteutuksen, sekin käy. 

Unelmien putiikki, Kalajoki. Valkoiseksi maalattujen koivu-
kalusteiden tehosteena on myymälän tyyliin sopiva harmaa 
vahakäsittely.

Yksinkertaiset ratkaisut toimivat. Raitti-Shop, Kalajoki. Liiketilan kalusteiden suunnitttelu ja valmistus. Asiakaspalve-
lutiskin ja taustakalusteiden materiaali tammi ja kiiltävä korkeapainelaminaatti.  

Palvelutiski voi samalla olla esittelytilaa.

HYVIÄ KAUPPOJA

Aito puu ja tekniset 
materiaalit sopivat 

erinomaisesti yhteen. 
Toimiva ja esteettisesti 

korkeatasoinen 
lopputulos ratkaisee.
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Sydänmetsä Oy

Matti Sydänmetsä

Meinalantie 36

FI-85100 Kalajoki 

Puh. 0500 486 667 

matti.sydanmetsa@sydanmetsa.fi 

www.sydanmetsa.fi


