
Piiroinen
Piiroinen Oy:n kalusteilla tehdään parempia julkisia tiloja. Irtokalusteillamme sisustetaan mm. ravintoloita,  
kahviloita, oppimisympäristöjä ja neuvottelutiloja. Auditorio- ja urheiluareenoiden katsomohankkeita  
toteutamme avaimet käteen periaatteella. Vakiomallistojemme ohella suunnittelemme ja valmistamme  
erikoiskalusteita projektikohtaisesti. Tammikuun tapahtumassa esittelemme etenkin Pi Collection,  
Grand Canyon, Limi & Front mallistojamme. 
www.piiroinen.com

 
Valaisin Grönlund
Valaisin Grönlund on laadukkaiden sisustusvalaisimien valmistaja. Toimitamme valaisimia ja varjostimia sekä  
valmiista mallistosta että asiakkaan piirustusten mukaan kohteina mm. hotellit, ravintolat, risteilyalukset,  
myymälät, toimistot, julkiset tilat ja kodit. Nyt ennakkoesittelyssä Tukholman messuilla 2018 lanseerattavat  
mielenkiintoiset uutuudet, mm. akustiikkavalaisimet. 
www.valaisingronlund.fi 

 
Toygroup
Toygroup on vuonna 1989 perustettu perheyritys, joka suunnittelee, rakentaa ja toimittaa sisäleikkipaikkoja ja 
välineitä. Olemme lasten suureksi iloksi toimittaneet kiipeilytelineitä, kosketusnäyttöpelejä, karuselleja ja paljon 
muuta ympäri Suomea mm. kauppakeskuksiin, kauppaketjuille, varustamoille, ravintoloille, hotelleille,  
apteekeille, kylpylöille, lentokentille ja kiinteistöyhtiöille. Esittelemme tapahtumassa uutta Pop-Up-ratkaisua. 
www.toygroup.fi

 
LIFAair
Lifa Air on jo 30 vuotta ollut puhtaamman ja terveellisemmän sisäilman edelläkävijä. Lifan älykkäät  
ilmanpuhdistusratkaisut varmistavat hyvän sisäilman niin julkisiin tiloihin kuin koteihin. Referensseinä mm.  
Clarion Hotel Helsinki, Peninsula Hotel, Hong Kong, Wynns Casino, Macao. Esittelemme  IF Design Award - 
muotoilupalkinnon voittanutta älykästä ilmanpuhdistinsarjaa, joka sopii vaativiin kohteisiin. Lisäksi esillä on  
IV-järjestelmiin ja kalusteisiin integroitavat ilmanpuhdistimet. 
www.lifa.net

 
Smartblock 
Smartblock Oy luo muuntojoustavia ja älykkäitä työtilakuutioita helpottamaan keskittymistä kiireen ja  
hektisyyden keskellä. Tuhannet ihmiset käyttävät Smartblock-tuotteita viikoittain kuudessa maassa kahdella eri 
mantereella mm. asiakaspalvelutilana, yksilötyöskentelyyn sekä erilaisiin nopean kohtaamisen tarpeisiin, kuten 
tiimipalavereihin. Asiakkaitamme ovat mm. Tieto, KONE, Nordea, ABB, SOK, Microsoft (USA), Zappos (USA),  
360insights (Kanada) ja Cramo Adapteo (Suomi, Tanska ja Saksa). Kaikki Smartblock-tuotteet suunnitellaan ja 
valmistetaan Helsingin Malmilla. Smartblock Oy on perustettu vuonna 2015.
www.smartblock.fi

VIHREÄ / Ammattilaiset
cmyk: c100, m0, y80,k0
Pantone 347C

Ja logoa voi luonnollisestä käyttää negana, esim kuvan tai väripalkin päällä

Sininen / Kuluttajat
cmyk: C80, m30, y0 ,K0
Pantone 2925C

Millainen on unelmiesi julkinen tila? Miten toteutat kohtaamiset modernilla ja tilanteen mukaan joustavalla 
tavalla? Miten suunnittelet akustiikan, valaistuksen ja kalustuksen? Miten järjestät puhtaan sisäilman, vain 
raikkaassa sisäilmassa meidän on hyvä olla. Entä miten huomioit lapset, ne meille kaikkein tärkeimmät?

Me viisi yritystä olemme asiakkaidemme kumppaneita julkisten tilojen kehittämisessä. Haluamme kutsua Sinut 
hetkeksi pois tammikuisesta arjen kiireestäsi – tule hengähtämään Espalle ja inspiroitumaan uusista mahdolli-
suuksista. Voit yhdellä käynnillä tutustua kaikkien viiden yrityksemme uutuuksiin. Mikä olisikaan parempi tauko 
arjesta?

Tapahtuma-aika ja osoite:
Ovemme ovat auki keskiviikkona 24.1. ja torstaina 25.1. aamusta iltaan klo 8.00 – 20.00. Poikkea kun sinulle  
sopivinta. Lapsetkin ovat tervetulleita mukaan kokeilemaan Toygroupin uutta upeaa sisäleikkipaikkaa.
Tarjolla on päivän mittaan kuohuvaa, kahvia/teetä, suolaista ja makeaa pikkupalaa. Lapsille on limua ja keksejä.

Piiroinen Showroom, Pohjoisesplanadi 21 Helsinki, sisäänkäynti sisäpihalle ravintola Ainon vierestä.

Kutsu


