Hakolan perheellä on huonekalujen
valmistamisesta yli 50 vuoden kokemus.
Jokainen sohvamme tehdään edelleen
käsityönä omalla tehtaallamme. Meille
on tärkeää olla säilyttämässä hienoa
puuseppäperinnettä Pohjanmaalla.
Hakola Huonekalu Oy

Haluamme taistella kertakäyttökulttuuria vastaan - Hakolan valmistama kotimainen huonekalu tehdään kestämään
sukupolvelta toiselle.
Kiitos kun valitsit meidät.
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Noma-lepotuolin käyttöönotto
www.hakola.fi

ja hoito-ohjeet

Noma-lepotuolin
syntytarina
”Valmistin ensimmäisen version Noma-tuolista
verstaassani jo vuonna 2007. Inspiraatiota
suunnitteluun hain safarityylisistä lepotuoleista.
Noman muotokieli on kehittynyt vuosien mittaan
modernimmaksi, mutta aikaisempien versioiden
hahmo on säilynyt.
Noma on löytänyt muotonsa lukuisten piirrosten,
hahmomallien ja koeistuttavien prototyyppien
kautta. Työstän tuotteita viivapiirrosten pohjalta
suurilta osin verstasoloissa luonnollisessa koossa
piirtäen ja malleja rakentaen. Suunnittelu
nojaa alkuvaiheesta asti myös teknisten
ominaisuuksien toimivuuden varmistamiseen,
visuaalista ilmettä unohtamatta.
Pidän yksityiskohtien tarkkaa suunnittelua
ja laadukasta toteutusta ehtona hyvälle
muotoilulle. Noma-lepotuolissa näihin lukeutuu
esimerkiksi kehien kolmiorakenteen detaljit sekä
käsinojiin tehdyt leikkaukset. On tärkeää, että
tuotetta pääsee testaamaan ja käyttämään
jo prototyyppivaiheessa. Näin saadaan selville
huonekalun todellinen käytettävyys.”
Puuseppä Heikki Aska

Hoito- ja pesuohjeet

Käyttämämme materiaalit

PERUSHUOLTO

Noma-tuolin rungon materiaalina on saarni.
Saarnen puuaines on lujaa ja sitkeää. Noma on
valmistettu Jurvassa tarkoin valitusta saarnen
vaaleasävyisestä pintapuusta, joka tekee
tuotteesta erityisen kovaa kulutusta kestävän.
Saarnelle ominaiset, puun pintaa kuvioivat
vuosilustot tekevät jokaisesta tuotteesta uniikin.
Puumateriaali on peräisin Euroopasta.

Noma-lepotuolin
perushuoltoon
kuuluu
tarvittaessa puuosien pyyhkiminen nihkeällä
liinalla ilman pesuaineita.
Kasviparkittu nahka tulee puhdistaa kuivalla
liinalla tai pehmeällä nahalle tarkoitetulla harjalla.
Nahkaista istuinta ei tule pyyhkiä kostealla, koska
huokoinen materiaali imee helposti nestettä.
Jos lepotuolin nahkaistuimelle läikkyy nestettä,
tulee nahka pyyhkiä kuivalla liinalla välittömästi.
Kasviparkitun nahan pintaa ei tule käsitellä millään
nestemäisillä tai kemiallisilla aineilla.
Kasviparkitun nahan väri muuttuu huomattavasti
patinoitumisen ja valon vaikutuksen seurauksena.
Lepotuolin istuinosan nahka venyy jonkin verran
käytössä.

Tuolin istuinosan materiaalina on kasviparkittu,
eurooppalainen naudannahka. Kasviparkittu
nahka on herkkä lialle ja rasvalle, ja sen väri muuttuu
patinoitumisen ja valon vaikutuksen seurauksena.
Nahan olemus pääsee todella oikeuksiinsa vasta
pitkän käytön jälkeen. Kaunis nahka on todellinen
luonnontuote, jossa elämän jäljet saavatkin näkyä.

