Vauhtia Lotta Agatonilta ja Anton Sucksdorffilta
NYT PYYHITÄÄN PÖLYT LUNDIOISTA
Suomalainen kalusteklassikko Lundia kehottaa pyyhkimään pölyt ja siirtymään uuteen aikakauteen. Rakastetut
tuotteet ovat saaneet uuden elämän ja ilmeen Ruotsin ykkösstylisti Lotta Agatonin ja valokuvaaja Anton
Sucksdorffin avustuksella. Uudistunut ilme, uudistuneet myymälät ja verkkosivut ovat kaikkien kohdattavissa
syyskuusta alkaen.

Uusi näkökulma rakastettuihin klassikoihin
Yli 60 vuotta suomalaista funktionaalista muotoilua kehittänyt Lundia edustaa kertakäyttöisyyden vastakohtaa.
Suomalaisten huippusuunnittelijoiden tuotteet ovat paitsi osa kotien historiaa niin myös nykypäivää.
“Aikoinaan Lundia mullisti kiintokalusteiden maailman säilytysjärjestelmillä, jotka elävät tilan ja tarpeen mukaan.
Haluamme näyttää, miten pienellä vaivalla vanhat klassikot päivitetään. Nyt kannattaa kääriä hihat ja rakentaa
Lundia uudelleen”, kertoo tuore toimitusjohtaja Michaela von Wendt.
Lundian myymälät on uudistettu lattiasta kattoon. Myymälät kertovat nyt entistä paremmin sen, miltä tuotteet
näyttävät kodin eri tiloissa ja miten se mukautuu eri tarpeisiin. Verkkosivuilla on entistä helpompi tutustua
tuotevalikoimaan ja myös materiaali- ja värivalikoimaan. Uutta ilmettä on haettu muun muassa suomalaisen
valokuvaaja Anton Sucksdorffin ja Ruotsin kärkistylisti Lotta Agatonin kanssa.
”Lotta Agaton on monen sisustusidoli ja meille oli suuri ilo työskennellä hänen kanssaan. Oli myös riemastuttavaa
huomata, millaisia mahdollisuuksia Lotta tuotteissamme näki. Lundian ajaton tyylikkyys on nyt paremmin esillä
kuin koskaan”, Michaela von Wendt jatkaa.
Uudet vinkit ja pieni päivitys ovat tervetulleita Suomessa lähes joka kotitalouteen. Lundiaa on myyty Suomessa yli
sata miljoonaa hyllymetriä ja sitä löytyy yli 600 000 kodista.

Lundia on luonnostaan luova ja aidosti kestävä
Lundian kokoamisessa ja yhdistelmien laatimisessa rajana ovat vain mielikuvitus ja fysiikan lait. Muokkaantuvat
tuotteet eivät jää tarpeettomiksi tai tilaan sopiviksi.
Oman mielikuvituksen tueksi Lundia tarjoaa myös palvelua. Ilmainen, ammattilaisen tekemä suunnitelma auttaa
löytämään uusia ratkaisuja. Henkilökohtaisen palvelun valikoimaan kuuluvat myös kotikäynnit, räätälöidyt
ratkaisut sekä kuljetus- ja kokoonpanoapu.
Aidosti eettinen ja kestävä Lundia ylläpitää ja kehittää suomalaista käsityötaitoa sekä kalustesuunnittelun ja -

valmistuksen perinteitä. Kotimaisesta täyspuusta valmistetut tuotteet on tehty Itä-Suomessa suurelta osin
käsityönä.
“Olemme tekemisissä aitojen asioiden kanssa. Me edustamme suomalaista käsityötä, suunnittelua ja teollisuutta
parhaimmillaan. Ollakseen ekologinen kannattaa miettiä lähiruoan lisäksi myös muuta lähituotantoa”, sanoo
toimitusjohtaja Michaela von Wendt.

Neljä tuotesarjaa, rajattomasti mahdollisuuksia

Lundia Classic on suomalaisten kotien rakastettu design-klassikko, joka todistetusti kestää isoisältä pojanpojalle.
Lundia Classic päivittyy vaivatta tänään ja huomenna: 50 vuotta vanhojen osien taataan sopivaan sarjaan aina.

Lundia Fuuga on moderni ja ilmeikäs moduulikaluste, joka taipuu moneen tilaan ja tarpeeseen. Yksityiskohdat
kuten jalat, vetimet ja struktuuripinnat valittavana oman maun mukaan. Fuugan on Lundialle suunnitellut
Helorinne & Kallio.

Lundia Loftyn innovatiiviset sängyt muuttuvat lisäpaloilla sängystä kerrossängyksi tai parveksi. Ilmavat mutta
tukevat sängyt on Lundialle suunnitellut vuoden 2012 kalustesuunnittelijaksi valittu Tapio Anttila.

Lundia valaisimet tunnetaan veistoksellisesta muodostaan ja kauniista valostaan. Palkituissa valaisimissa on
huomioitu sekä epäsuora että suora valo. Jukka Korpiheteen Lundialle suunnittelemat valaisimet valmistetaan
käsityönä.

Lundia esillä syyskuussa
- Myymälät Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella
- Helsinki Design Weekin päänäyttely Above Tulli- ja pakkahuoneella 8.-16.9.
- Helsinki Design Weekin designmarkkinat Kaapelitehtaalla 8.-9.9.
- Habitare 12.-16.9., osasto 6n98, Helsingin messukeskus
- urban A:n näyteikkuna Helsingissä 1.9.-30.11.2012

Lisätiedot
- www.lundia.fi
- Korkearesoluutioiset valokuvat ja muut lisätiedot Lotta Fagerlund, Lundian markkinointi ja viestintä, sähköposti
lotta.fagerlund@lundia.fi, puhelin 040 843 3999

