


Luonnon inspiroimaa 
suomalaista muotoilua

Suomen kauniin luonnon neljä 
vuodenaikaa, vehreät metsät ja 
siniset järvet kalliorantoineen 

ovat loputon inspiraation lähde 
innovatiiviselle muotoilulle. 

Tästä voimavarasta tahdomme 
ammentaa kekseliäitä ratkaisuja 

luontoa kunnioittaen ja sen 
tarjoamia resursseja 

kestävästi hyödyntäen.
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KOLO design Tarjoilusetti tuo 
luonnonkauneutta kattaukseen. Tammen 
luonnollinen syykuvio antaa jokaiselle 
tuotteelle yksilöllisen ilmeen.

Pakkaus sisältää tarjoiluvadin, servettitelineen 
sekä neljä kappaletta lasinalusia.
Vati sopii kuivien elintarvikkeiden tarjoiluun. 
Ekologinen tammipintainen vaneri 
on käsitelty vettä ja likaa hylkiväksi elintarvike-
kelpoisella parafiiniöljyllä.
Pinnan voi pyyhkiä vedellä kostutetulla liinalla.

Kuvassa on tarjoiluehdotus. Tuotteessa käytetty 
vaneri on valmistettu sertifioidusta puusta.

Tuotteiden mitat:
Servettiteline 134x37x85 mm
Lasinalunen 85x85x3 mm
Tarjoiluvati 263x237x31 mm
 





KOLO design Tarjoilusetti tuo luonnonkauneutta 
kattaukseen. Koivun luonnollinen syykuvio antaa 
jokaiselle tuotteelle yksilöllisen ilmeen.

Pakkaus sisältää tarjoiluvadin, servettitelineen 
sekä neljä kappaletta lasinalusia. Vati sopii kuivien 
elintarvikkeiden tarjoiluun. Ekologinen koivuvaneri 
on käsitelty vettä ja likaa hylkiväksi 
elintarvikekelpoisella parafiiniöljyllä. Pinnan voi 
pyyhkiä vedellä kostutetulla liinalla.

Tuotteessa käytetty vaneri on suomalaista ja 
valmistettu sertifioidusta puusta. 

Tuotteiden mitat:
Servettiteline 134x37x85 mm
Lasinalunen 85x85x3 mm
Tarjoiluvati 263x237x31 mm 

 



KOLO design Suodatinpussiteline on 
kahvin ystävän kätevä apuri.
Luonnonkauniista tammipintaisesta vanerista 
muotoillun telineen voi kiinnittää seinälle tai 
kaapin oveen tai asettaa pöydälle. Suodatinpussit
ovat helposti käden ulottuvilla, kun niitä tarvitsee.

Telineeseen mahtuu noin 100 kpl suodatinpusseja. 
Tuotteessa käytetty vaneri on valmistettu 
sertifioidusta puusta.

Pakatun tuotteen mitat ovat:
18 cm x 9,3 cm x 1 cm, n. 100 g



Suodatinpussit kauniisti esille

Modernisti perinteinen suodatinpussiteline on kahvin 
ystävän kätevä apuri. Koivuvanerista muotoillun telineen 
voi kiinnittää seinälle, kaapin oveen tai asettaa pöydälle. 
Suodatinpussit pysyvät käden ulottuvilla siellä, 
missä niitä tarvitaan.
 
Teline kootaan itse ja sen voi kiinnittää seinälle 
seinämateriaaliin sopivalla kiinnikkeellä.

Suodatinpussiteline kulkee kätevästi asiakkaalle
A5-kirjekuoressa.

Pakatun tuotteen mitat ovat:
18 cm x 9,3 cm x 1 cm, n. 100 g





Lahjaksi luontohetki

Pikkulintujen designkoti tarjoaa kipeästi 
kaivattuja pesäpaikkoja kolopesijöille ja 
tuo hyvän mielen ripustajalleen. 
Ilman työkaluja koottava kotimainen 
avainlipputuote sujahtaa näppärään 
pakettiin, ja on mitoitettu talitiaisille, 
kirjosiepoille ja lapintiaisille.

Uusiutuvista materiaaleista 
koivuvanerista ja juuttinarusta 
valmistettu linnunpönttö on 
todellinen ekotuote.

Pakatun tuotteen mitat:
2 cm x 12 cm x 34 cm 
0,45 kg 





KOLO design Säilytyslaatikko on 
tyylikäs säilytysratkaisu kodin 
pientavaroiden säilytykseen. 
Pinottava laatikko on luonnonmukaista 
ja kaunista koivuvaneria. 

Laatikon kasaamiseen ei käytetä 
lainkaan liimaa eikä ruuveja, vaan 
se pysyy tukevasti kasassa patentoidun 
rakenteen voimin. 

Laatikko on mitoitettu siten, että siihen 
sopii täydellisesti kuusi kappaletta 
0,33 litran standardimitoitettuja 
juomatölkkejä. Laatikon sisällöllä 
saat rakennettua lahjasta omannäköisesi.

Kootun tuotteen mitat:
22,5 cm x 15,5 cm x 13 cm



Tulitikut ojennukseen

Tulitikkurasiateline on saunan- ja 
takanlämmittäjän paras kaveri. 
Tikut pysyvät siellä, missä niitä 
tarvitaan. Koivuvanerinen teline 
kiinnitetään seinään 
seinämateriaaliin 
sopivin kiinnikkein.
 
Tulitikkurasiateline kulkee kätevästi 
saajalleen A5-kirjekuoressa.

Pakatun tuotteen mitat ovat:
11 cm x 19,2 cm x 1 cm, 
n. 100 g



Maustesetti kulkee kätevästi
kyökistä kesäkeittiöön

Öljytystä tammipintaisesta vanerista muotoiltu 
maustekori on mitoitettu neljälle halkaisijaltaan 
max. 47 mm maustesäiliölle. Koriin voi valita
neljä kappaletta maustesirottimia tai -myllyjä.
  

110 x 105 x 225 mm
0,12kg 





KOLO design säilytysrasioiden 
saranallisen kannen alle kätket 
omannäköisesi lahjan. 
Eri kokoisiin rasioihin sopii 
yllätykseksi vaikkapa koru, 
makeisia tai kalastajalle uistin.

Koivuvanerisessa rasiassa ei käytetä 
liimaa eikä ruuveja.

Voidaan halutessanne täyttää 
koristepurulla ja omalla sisällöllä. 

Koottujen rasioiden mitat:
Rasia S: 80 mm x 165 mm x 43 mm 
Rasia M: 120 mm x 174 mm x 43 mm



Kysy lisää jälleenmyyjältämme!
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