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COMBINE
Yhdistele. Ja valitse vapaasti. Etsi kaikkein sopivin sohvapöytä. Tilaan. Tehtävään. 
Ja tunnelmaan. Sijoittelu sohvan, jakkaran tai nojatuolin kanssa. Ryhmälle tai 
yksittäiselle henkilölle. Kokoukseen tai tauolle. Combine on pöytä, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia. Vaihdella. Yhdistää. Viisi eri kansimuotoa. Kolme eri jalka-
tyyppiä. Kaksi korkeutta. Luonnonpuu kohtaa sulavalinjaisen teräksen. Suoria 
linjoja ja pehmeitä kaaria. Näyttävää materiaalien ja muotojen tasapainoa. Voit 
luoda oman pöytäsi. Täydellisen yhdistelmäsi.

LUO OMA PÖYTÄSI
Combine on pöytä, jossa keskeistä on yhdistely. Voit rakentaa oman pöytäsi 
yhdistelemällä erilaisia jalustoja ja tasoja. Näyttävä perusmuotoilu tarjoaa 
niin paljon mahdollisuuksia, että voit muotoilla sohvapöytäsi täysin omien 
tarpeidesi mukaan. Jotta löytäisit sinulle parhaiten sopivan ratkaisun ja vai-
kutelman. Kun ulkoasu ja muotoilu ratkaisevat. Mutta myös toiminta ja käyt-
töalue. Sohvapöydistä on saatavana eri kokoja, värejä, muotoja, materiaaleja 
ja korkeuksia. Suoria tai kaarevia linjoja. Terästä tai puuta. Ja niitä voi yhdis-
tää erilaisiin sohviin, nojatuoleihin tai jakkaroihin. Pöytien erilaisten ilmeiden 
ansiosta ne ovat joustavia ja sopivat erityyppisiin ympäristöihin. Erilaisiin 
kokouksiin. Tarpeelliseen taukoon tai spontaaniin keskusteluun. Suurem-
missa tai pienemmissä ryhmissä. 
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KUTSUU KOKOUKSEEN
Combine-perheen sohvapöydät ovat muotoilultaan näyttäviä ja siroja. Puhtaat ja yksinkertaiset muodot 
kutsuvat ihmisten välisiin tapaamisiin. Ne luovat osaltaan puoleensavetävää tunnelmaa, ja ne on 
helppo sijoittaa erityyppisten istuinkalusteiden yhteyteen. Sijoittamalla useita pienempiä pyöreitä pöy-
tiä nojatuolien yhteyteen voit luoda kätevästi istuinryhmiä aulaan, vastaanottoon tai kahvilatiloihin. 
Viihtyisiä ja sosiaalisia ympäristöjä. Hyödyntäen toiminnallisia ja esteettisiä etuja. Rentoutumiseen, 
kokoukseen tai keskusteluun. 
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RENTOUTUMISEEN. KOKOUKSIIN. KESKUSTELUUN.
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KESKUSTELUUN TAI RENTOUTUMISEEN
Tämän päivän työympäristöissä tarvitaan sekä dynamiikkaa, joustavuutta että harmoniaa. Luomalla 
erilaisia ryhmiä sohvapöydistä, nojatuoleista tai sohvista kutsumme keskusteluihin ja kohtaamisiin 
suuremmissa tai pienemmissä ryhmissä. Tilaa työskentelyyn tai tauolle. Aikaa hengittää. Ajatella. Tai 
kahvitella. Elävä ja viihtyisä työympäristö. Combine-sohvapöydät on suunniteltu toimimaan joko 
yhdessä tai erikseen. Ne sopivat sekä töissä että työn ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin. Kun ne 
yhdistetään väreihin, muotoihin ja muuhun sisustukseen, syntyy mielenkiintoisia ja houkuttelevia 
ympäristöjä. Eri materiaalien ja yksityiskohtien, puun ja kankaan, linjojen ja muotojen yhdistely luo 
harmoniaa ja yhteisöllisyyttä. Pehmeitä arvoja, jotka ovat merkittävä osa yrityksen kulttuuria. Luovat 
kotoisan tunteen työpaikalle.
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  JALKA TUBE JALKA TAPER JALKA TWIST
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RUNSAASTI VALINNANVARAA
Combinen vahvuus on mahdollisuus valita. Että voi koota ja yhdistellä. Löytää etsimänsä muodon. Ja 
toiminnan. Erikokoisia tasoja. Ja muotoja. Suoria tai pyöreitä kulmia. Viistotulla reunalla tai ilman. 
Tammea, pyökkiä, koivua tai valkoista. Jalkoja, joissa on joko suoria muotoja tai pehmeitä linjoja. 
Terästä tai puuta. Kaksi eri korkeutta sen mukaan, mihin ne on tarkoitus sijoittaa. Ja millaisen sohvan 
tai nojatuolin yhteyteen. Ja miten niitä on tarkoitus käyttää.



KORKEUDET
Kaikista kolmesta jalustasta on valittavissa 
kaksi eri korkeutta, 450 mm ja 550 mm. Näin voit 
sijoittaa ne erilaisiin ympäristöihin ja yhdistellä 
erilaisiin sohviin tai nojatuoleihin. Erilaisia vai-
kutelmia ja toimintoja varten. 

TASOT
Valittavana on viisi erilaista tason muotoa. 
Pyöreä, neliskanttinen tai nelikulmainen. 
Pyöristetyillä kulmilla tai ilman. Tasoissa on 
kolme eri materiaalivaihtoehtoa ja erilaisia 
värejä. Tällä pyritään siihen, että löydät sinulle 
parhaiten sopivan mallin.

VIISTOTTU REUNA
Voit hankkia tason viistotulla reunalla tai ilman. 
Viistotulla reunalla varustettu sohvapöytä luo 
leijuvan ja näyttävän vaikutelman. 

ERILAISIA JALUSTOJA 
Voit valita kolmesta eri jalustatyypistä sen 
mukaan, mihin tasoon haluat sen yhdistää ja 
millaisen vaikutelman haluat luoda. Tube ja 
Twist ovat metallia, ja niiden muodot ovat joko 
pyöreitä tai suoria. Taper on puujalusta, jonka 
muotoilu on suoraa ja siroa. 
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MATERIAALI

Valkoinen 

Kromi

Musta

Hopeanharmaa

Valkoinen 

KoivuKoivu

Pyökki

Tammi

Tammi

LAMINAATTIPUU METALLI
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Tube Twist Taper
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TASOT

MDF
Laminaatti. Valkoinen, tammi, pyökki, koivu
Kokonaispaksuus 22 mm

Lastulevy
Laminaatti. Valkoinen, tammi, pyökki, koivu
Kokonaispaksuus 22 mm
Laminoitu lista

Massiivipuu
Tammi, koivu
Kokonaispaksuus 20 mm

COMBINE - PÖYDÄT

TASO Combine-sarjan tasoista on saatavana 5 kokoa ja 3 eri materiaalia. Laminaattipäällysteinen lastulevy, jossa suora reunaprofiili. Laminaattipäällysteinen MDF-levy, 

jossa viistottu reuna ja 30 mm:n säteellä pyöristetyt kulmat Tasot massiivipuuta, jossa viistottu reuna ja 30 mm:n säteellä pyöristetyt kulmat. JALUSTA Korkeus: 450/550 mm. 

Valkoinen, musta, hopea, kromi JALAT Tube, Twist, Taper. PÖYDÄN KORKEUS: 450/550 mm TUOTEPERHE Combine YKSIKKÖ mm. DESIGN The Snowroom

JALAT

MDF
Lastulevy

Massiivipuu
600 Ø

MDF
Massiivipuu

Kulma 30 mm
600 x 600 mm

MDF
Lastulevy

Massiivipuu
800 Ø

MDF
Massiivipuu

Kulma 30 mm
800 x 800 mm

MDF
Massiivipuu

Kulma 30 mm
600 x 1200

Lastulevy
600 x 1200

Lastulevy
600 x 600 mm

Lastulevy
800 x 800 mm
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