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Tuotteiden tausta

Julkisten tilojen ja
alueiden merkitys
Puistomme ja muut avoimet tilat
tarjoavat luontaisia ympäristö- ja
virkistys- sekä esteettisiä hyötyjä
yhteisöillemme.
Mielestämme on erittäin tärkeää, että nämä tilat
ovat miellyttäviä sekä lähestyttäviä kaiken
ikäisille toimintakyvystä riippumatta.
Ulkotiloissa oleilu ja istuminen tarjoaa ihmisille
nautinnollisen tavan pitää tauon, tavata muita tai
yksinkertaisesti vain nauttia maisemista.

Vallitsevat elinolot

Roselund kalusteiden
muotoilu

Kun otetaan huomioon tämänhetkinen
COVID-19-pandemia, on kaikkialla huomioitu muutos ihmisten käyttäytymisessä palaamalla yksinkertaisempaan,
perinteisempään toimintaan.

Rosenlund yhdistää modulaarisuuden
sekä
toiminnalisuuden ja kauneuden.
Tuotteiden suunnittelussa HAGS valitsee johtavat
nykysuunnittelijat, jotka tulkitsevat filosofiamme
vahvasti ja yhdistävät kykynsä intohimoisen
luovan HAGS-tiimin kanssa.

Kalusteiden lisäämisen etuja:
• Kannustaa ihmisiä nauttimaan ulkoilusta
• Tukee ihmisten sosiaalista hyvinvointia
• Voi auttaa sosiaalisen etäisyyden sääntelyssä,
kun tuotteet on strategisesti sijoiteltu, mikä
antaa ihmisille mahdollisuuden nauttia
ulkotiloista turvallisesti

Rosenlund-kalusteet yhdistävät miellyttävät
esteettisesti ominaisuudet sekä tarjoavat kaikki
toiminnot, joita julkisten tilojen kalusteilta
halutaan.
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Jokaiselle jotakin

Harkittavat seikat:

Ulkokalusteilla on valtava vaikutus
tapaan, jolla ihmiset käyttävät julkisia
tiloja

Tuotteiden hankinnassa on
huomioitava useita asioita.
Alla on vain muutamia tekijöitä, jotka otamme
huomioon HAGS:lla luodessamme markkinoiden
parhaita tuotteita:

Rosenlund -kalustesarja on suunniteltu kaikkien
käytettäväksi. Osaamisemme tuotteiden
suunnittelussa, muotoilussa ja valmistamisessa
mahdollistavat, että luomme tuotteita, jotka
soveltuvat kaikille.

•
•
•
•

Tuotesarjan tuotteita yhdistelemällä on
mahdollisuus luoda erilaisia yhdistelmiä, jotka
tarjoavat vieläkin enemmän valinnanvaraisia
tuotteita julkisiin tiloihin.

Erittäin kestävä ja
pitkäikäinen
Rosenlund -kalusteet on suunnittelu
näyttäviksi, mutta myös kestämään
pitkän elinkaaren ajan.
Kalusteiden hankkimisessa julkisiin tiloihin, on
otettava huomioon monia asioita.
HAGS'in vuosikymmenien osaaminen varmistaa,
että tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
otetaan kaikki seikat huomioon, jotta jokaiselle
tuotteelle tarjotaan pitkä elinkaari.
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Sade ja kosteus
Home ja lahoaminen
Korroosio
Vääntyminen ja
kiertyminen

•
•
•
•

Haalistuminen
Lohkeaminen
Lämpövaikutus
Tuuli
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Ominaisuudet ja edut

Skandinaavinen muotoilu

Rakennettu kestämään

HAGS on juurtunut skandinaaviseen
suunnitteluperinteeseen, jolle on
tunnusomaista kestävä estetiikka,
toiminnallisuus, ammattitaito ja
rehellinen ilmaisu.

Uskomme laatuun! Kaikki tuotteemme
on rakennettu kestämään.

Valikoima on yksinkertainen, tyylikäs ja mukava,
heijastaen skandinaavisen muotoilun arvoja,
mutta jonka rinnalle on eloisuutta luomaan tuotu
moderni väripaletti.

Rosenlund -sarjassa käytetään skandinaavista
mäntyä - yhtä parhaimmista materiaaleista
huonekaluteollisuudessa.

Ulkokaluste -valikoimamme tarjoaa markkinoiden
laadukkaimmat tuotteet, koska se on valmistettu
parhaista materiaaleista, joita teollisuus tarjoaa.

Rosenlund -mallisto onkin hyvin kestävä ja
pitkäikäinen, pysyen tyylikkäänä vuosia
eteenpäin.

Rosenlund -kalustesarjassa on yhdistetty kauniisti
muotoiltuja luonnollisia mäntylankkuja värikkäisiin
teräksisiin käsinojiin, jalkoihin ja rakenteisiin.

Modulaarisuutta, kun
sitä tarvitset
Rosenlund -kalusteita voit yhdistää
lukuisiin yhdistelmiin yksilöllisen
makusi ja tarpeidesi mukaan.
Riippumatta siitä, onko kalustettava tila pieni tai
suuri, tai halutaanko sinne tietyn ominaisuuden
omaavat kalusteet, Rosenlund -tuotesarjasta voi
koota tarvittavan kokoonpanon.
HAGS'in asiantuntijatiimi auttaa sinua, jotta saat
toteutettua kohteeseen ideoimasi kokonaisuuden.
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Rakennettu kaikille
Kaikkien huomioiminen on sisäänrakennettu DNA:hamme, koska haluamme,
että kaikki saavat nauttia tuotteistamme.
Ikääntyessämme käsi- ja selkänojien merkitys kasvaa,
voiden tarkoittaa eroa sen välillä, pystyykö joku
käyttämään istuinta mukavasti vai ei. Olemme
suunnitelleet sekä penkin että sohvan
istumakorkeudeksi 445 mm, mikä tekee siitä helposti
saavutettavissa olevan, mahdollistaen jalkaterien olla
mukavasti maata vasten.
Sekä sohvissa että penkeissä käytettävien käsinojien
korkeus on 705 mm maan tasosta, mikä tarkoittaa, että
ne ovat helppo saavuttaa ja niillä voi vakauttaa itsensä
ennen istumista.

Värit ja materiaalit
Olemme valinneet yleisimmistä
väreistä pehmeät rauhalliset sävyt,
jotka tekevät kaikille tiloille kutsuvan,
lämpimän ja rauhallisen tunteen.
HAGS'in materiaalivaatimusten mukaisesti
Rosenlund -tuotesarjan puu on korkealaatuista
mäntyä. Puun pintakäsittely on sama
korkeatasoinen käsittely kuin muissa HAGS
tuotteissa, mutta Rosenlund-sarjan sävy on uusi
tavanomaisesta hieman kirkkaampi.
Teräs on saatavana pulverimaalattuna viidessä eri
vakiovärissä.
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Teräs : Pulverimaalattu
Punainen

Sininen

Viheä

Harmaa

Galvanoitu

Puu : Mänty
Kuultovalkoinen

HAGS ikonit
Ankkurointi: OM Pinta-asennus
Asennusaika

Lisätietoja tuotevaihtoehdoista
osoitteesta www.hags.com
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Rosenlund -tuotesarja

Rosenlund penkki
Rosenlund penkki soveltuu 3:lle
aikuiselle. Penkin istuinkorkeus on
0,45 metriä, mikä tekee penkistä
helposti saavutettavan kaikille
käyttäjille.
Lisäksi 0,60 m syvyyden johdosta käyttäjät
voivat istua penkin molemmin puolin.
Käsinojaton Rosenlund penkki on täydellinen
kumppani niin kapealle pöydälle kuin
itsenäiseksi istuimeksi.

1

Rosenlund Penkki
8076975
8076977
8076978
8077094
8076814
1,75 x

Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
0,60 x 0,45
OM
OM
OM
OM
OM
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Rosenlund penkki

käsinojilla

Käsinojat tekevät Rosenlund-penkistä
vieläkin monikäyttöisemmän ja
luoksepäästävämmän.
Käsinojien korkeus on 0,70 m ja suunniteltu
antamaan tukea ja helpottamaan penkille
istumista ja penkiltä ylösnousua.

1

Rosenlund Bench käsinojilla
Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
1,75 x 0,60 x 0,70

8076979
8076980
8076981
8077097
8076896

OM
OM
OM
OM
OM
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Rosenlund -tuotesarja

Rosenlund Sohva
Rosenlund penkki soveltuu 3:lle
aikuiselle. Penkin istuinkorkeus on
0,45 metriä, mikä tekee penkistä
helposti saavutettavan kaikille
käyttäjille. Selkänoja antaa
istumiselle miellyttävän tuen.
Käsinojaton Rosenlund sohva sopii
erinomaisesti kapean pöydän kanssa tai
sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä
istuimena.

1

Rosenlund Sohva

Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
1,75 x 0,60 x 0,85

8076992
8076997
8076998
8077096
8076923

OM
OM
OM
OM
OM
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Rosenlund Sohva

käsinojilla

Käsinojat tekevät Rosenlund-sohvasta
vieläkin monikäyttöisemmän ja
luoksepäästävämmän.
Käsinojien korkeus on 0,70 m ja suunniteltu
antamaan tukea ja helpottamaan penkille
istumista ja penkiltä ylösnousua.

1

Rosenlund Sohva käsinojilla
Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
1,75 x 0,65 x 0,85

8076983
8076984
8076986
8077095
8076898

OM
OM
OM
OM
OM
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Rosenlund -tuotesarja

Rosenlund Kapeapöytä
Rosenlund pöydän selkeä ja yksinkertainen muotokieli hienovaraisilla
yksityiskohdilla tekee pöydästä ajattoman. Erinomainen täydennys
mihin tahansa ulkotilaan.
Rosenlundin kapea pöytä on ihanteellinen
paikkoihin, joissa tilaa on hyvin vähän, kuten
esim. kaupunkiympäristöihin. Yhdistämällä
pöytään käsinojattoman sohvan tai penkin,
on kokonaisuus täydellinen yhdistelmä, joka
kaikkien käytettävissä.

1

Rosenlund Kapeapöytä
Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
1,75 x 0,60 x 0,75

8077006
8077009
8077011
8077088
8076863

OM
OM
OM
OM
OM
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Rosenlund Leveäpöytä
Rosenlundin leveäpöytä sopii
erinomaisesti perhekeskeisiin
paikkoihin, kuten leikkikentän
läheisyyteen.
Leveäpöytä on käytännölinen niin
käsinojattomien kuin käsinojallisten
penkkien ja sohvien kanssa.

1

Rosenlund Wide Table
Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
1,75 x 0,90 x 0,75

8077031
8077032
8077033
8077091
8076885

OM
OM
OM
OM
OM
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Rosenlund -tuotesarja

Rosenlund Mikropöytä
Rosenlund mikropöytä on yksinkertainen ja helppokäyttöinen lisäpöytä,
joka kestävärakenteinen mutta niin
visuaalisesti kuin toiminnallisesti
keveä. Täydellinen lisäosa kaupunkiympäristöjen penkkeihin ja sohviin.
Suunnittelun ideana oli luoda yksinkertainen
ja käytännöllinen alusta, jota voidaan käyttää
työnteon, syömisen ja pelaamisen apuna näin luotiin Mikropöytä kumppaniksi
Rosenlund istuintuotteille.
Pöydän rakenne on visuaalisesti selkeä ja
rakenteeltaan vakaa, kuten Rosenlund
tuotesarjan istuimet.
Tämä mikropöytä voidaan asentaa penkkiin tai
sohvaan esimerkiksi yksin tai pareittain.
Pareittain asennettavana se voidaan sijoittaa
penkin tai sohvan 3 istumapaikkojen väleihin.
1

Rosenlund Mikropöytä
Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa
Galvanoitu
0,25 x 0,30 x 0,25

8077038
8077042
8077044
8077098
8076934

OM
OM
OM
OM
OM
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