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Valokatkaisijat ja pistorasiat ovat keskeinen osa
Talo Haltiatar -messukohdetta
Sähkökatkaisimet ja pistorasiat ovat tärkeä osa sisustusta – ne täydentävät ja personoivat tyylin. Sisustussuunnittelija Paula Hellberg valitsi Asuntomessujen
Haltiatar-taloon tilan henkeen sopivat sähkökalusteet,
jotka tukevat luonnonläheistä sisustusteemaa ja
aistiesteettömyyttä.
Talo Haltiatar on 6-henkiselle perheelle suunniteltu kaksikerroksinen omakotikohde. Sisustussuunnittelija Paula Hellberg halusi luoda talosta persoonallisen, mutta asukkaiden
näköisen ja ennen kaikkea heille toimivan tilan, joka henkii
luonnonläheistä teemaa. Lisäksi messukohde on aistiesteetön, jossa on kiinnitetty huomiota aistiärsykkeisiin.
Talosta haluttiin luoda rentouttava tila rauhoittumiselle ja
palautumiselle.
”Lähtiessäni suunnittelemaan Talo Haltiatarta minua
inspiroi eniten taloon muuttava perhe – heidän toiveensa
talon toiminnoista ja yleisestä tunnelmasta. Lisäksi aistiesteettömyyden näkökulma on antanut oman katsontakantansa asiaan. Tietysti talon CLT-elementtien isot puupinnat
yläkerrassa johdattelevat luonnonmateriaaleihin ja sävyihin”,
Hellberg kertoo.
Taloon valikoitui Schneider Electricin uusi Elko Plus
-designsarja, joka mukautuu kaikkiin kodin tarpeisiin ja
tyyleihin. Talon yläkertaan haluttiin kehykset, jotka ovat aitoa
liuskekiveä ja alakertaan huurrettua valkoista lasia olevat
kehykset. Sähkökalusteita voidaan joko korostaa tai jättää
ne mahdollisimman vähäeleisiksi. Talo Haltiattaressa sähkökalusteet ovat tärkeässä roolissa.
”Yläkerran sähkökalusteiden liuskekiviset kehykset täydentävät hienosti maanläheistä sisustusteemaa ja tukevat
aistiesteettömyyttä erottumalla puuseinästä niin värinsä kuin
rosoisen pintansakin ansiosta”, Hellberg tarkentaa.

Talo Haltiatar -messukohteeseen valittiin Elko Plus -sähkökalusteet,
jotka sopivat erinomaisesti luonnonläheiseen teemaan. Yläkerrassa on
aitoa liuskekiveä olevat kehykset.

				Jatkuu seuraavalla sivulla.
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja eri infrastruktuureihin. Maailmanlaajuisesti yli 100 maassa toimiva Schneider on energianhallinnan johtava yritys keski- ja pienjänniteratkaisuissa, luotettavassa sähkönjakelussa sekä automaatiojärjestelmissä. Tarjoamme
integroituja ratkaisuja, jotka yhdistävät tehokkaasti energianhallinnan, automaation ja ohjelmistot. Globaalissa ekosysteemissämme teemme avoimella alustallamme yhteistyötä laajan
kumppani-, integraattori- ja kehittäjäyhteisön kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme reaaliaikaista hallintaa ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Loistavien työntekijöiden ja
kumppanien ansiosta Schneider on erinomainen yritys. Sitoutumisemme innovaatioon, monimuotoisuuteen ja vastuullisuuteen varmistaa arvolupauksemme mukaisesti ”Life Is On” –
sähköä on saatavilla kaikkialla, kaikille ja joka hetki.
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Talo Haltiattaressa on huomioitu aistiesteettömyys
Arki on yleensä täynnä meluisia tiloja, häikäiseviä valoja,
sekavia pohjaratkaisuja ja visuaalisia ärsykkeitä. Vastapainona
näille usein aisteja kuormittaville kokemuksille ihmiset
tarvitsevat aikaa rauhoittumiselle ja palautumiselle.
Talo Haltiattaressa aistiesteettömyyteen kiinnitettiin erityistä
huomiota ja se näkyy monin tavoin muun muassa materiaaleissa, sisustuksessa ja värimaailmassa. Myös sähkökalusteiden
haluttiin tukevan rauhoittumista. Esimerkiksi makuuhuoneeseen
ja olohuoneeseen valittiin himmentimet, joilla valaistuksen
tunnelmaa on helppo säätää. Yläkerran liuskekivikehykset
tukevat aistiesteettömyyttä erottumalla puuseinästä materiaalinsa ja värinsä ansiosta.
Talosta haluttiin luoda harmoninen ja maanläheinen kokonaisuus, jossa hyödynnettiin runsaasti luonnonmateriaaleja,
kuten puuta, kiveä, villaa ja pellavaa. Lisäksi aistiesteettömyyttä tuettiin epäsuoralla valaistuksella, akustisilla ratkaisuilla
sekä erilaisia aistimuksia tarjoavilla materiaaleilla ja
aktiviteeteillä.
Näytteilleasettaja: Hunton Oy
Messujen kohdenumero: 26
Arkkitehti: Marko Raiski
Kodin sisustus: sisustussuunnittelija Paula Hellberg
Sähkökalusteet: Schneider Electricin valkoinen Elko Plus.
Kehykset Elko Plus Option aito liuskekivi ja valkoinen huurrettu
lasi.

Elko Plus -sähkökalusteet mukautuvat kaikkiin kodin tarpeisiin ja tyyleihin.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Pauli Kärnä, Schneider Electric,
040 510 6639, pauli.karna@schneider-electric.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
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