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MATERIAALIT JA MITAT

”Aluksi mietin, millaisen kalusteryhmän haluaisin omaan kotiini. Sellaisen, jonka ääreen kaikkien on helppo tulla 
ja joka yhdistää koko porukan. Olen halunnut suunnitella kokonaisuuden, joka kotien lisäksi sopii käytettäväksi 
erilaisiin julkisiin tiloihin kaikenikäisille. Neuvottelu-, tapaamis-, ruokailu- ja kahvilatilat asettavat omat tarkat 
ja hyvinkin vaativat vaatimuksensa. Näiden kohteiden lisäksi näkisin mielelläni X-pöydän ja -penkin löytävän 
tiensä myös lasten maailmaan kouluihin ja päiväkoteihin. Siksi suunnittelussa on huomioitu aikuiset ja lapset 
tasavertaisesti, mahdollistaen tuotteen räätälöinnin eri käyttäjäryhmille sopivaksi. X-pöytä ja –penkki ovat 
monipuoliseen käyttöön kaikenikäisille.”   

Pasi Paakin suunnittelemassa X-pöydässä ja –penkissä kalusteen 
vahva ja omaleimainen visuaalinen identiteetti yhdistyvät 
Piiroisen julkitilakalusteille tyypilliseen puhdaslinjaiseen 
muotokieleen.

Suunnittelun taustalla malliston innoittajina ovat yhteisöllisyyden 
ja käytännöllisyyden teemat. Olemme jokainen osa laajempaa 
yhteisöämme, olemme sitten esimerkiksi työpaikalla, koulussa, 
kahvilassa tai kotona. X-pöytä ja –penkki on helposti lähestyttävä 
kalustekokonaisuus, joka kutsuu meidät luokseen – ilman 
hierarkioita ja raja-aitoja, luonnollisella tavalla.

Käytännöllisyyttä ovat kalusteen muuntautumiskyky niin 
mittojensa kuin materiaaliensakin osalta sekä penkkien 
mahdollistama tilankäytön tehokkuus. Useiden mitta- ja 
materiaalivaihtoehtojensa ansiosta kaluste voidaan toteuttaa 
juuri halutunlaisena tilan erityisvaatimuksia ajatellen, myös 
kalusteryhmän korkeuden madaltaminen on mahdollista lasten 
käyttöä ajatellen. Penkit tarjoavat puolestaan tarvittaessa 
kolmasosan enemmän istuintilaa tuoleihin verrattuna ja näin 
mahdollistuva tilankäytön tehokkuus ja joustavuus merkitsevät 
viime kädessä myös kustannustehokkuutta.
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Pasi Paakki

Pöydän kansi 
- Massiivipuu, puuviilut, massiivi- ja korkeapainelaminaatti  

Penkki
- Massiivipuu, puuviilut, korkeapainelaminaatti  

Rungon pintakäsittely 
- Eco-kromi, mattakromi, pulverimaalit   

Pöydän modulaarinen runkorakenne mahdollistaa yhtenäiset 
pitkät pöydät   

Pöydän lisävarusteet 
- Multimediatornit / -luukut, ripustusraudat penkeille  

Kalusteet voidaan madaltaa lasten käyttöön sopiviksi
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