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Haluat, että kotisi on kaunis joka päivä. 
Haluat, että se on viihtyisä ympäri vuoden. 
Nyt se on mahdollista. 

Esittelemme Daikin Emuran.

Euroopassa eurooppalaiseen ilmastoon suunniteltu. Uusi 
inspiroiva ilme ilmastointiin.

www.daikinemura.eu



MUOTO & 
TOIMINTA

Muodon ja toimintojen tasapaino on kiehtonut suunnittelijoita yli vuosisadan ajan. Aiemmin toiminnot 
määräsivät tuotesuunnittelussa tietyt osa-alueet, mutta digitaalitekniikka on vapauttanut nykyiset 
suunnittelijat. He voivat nykyisin sovittaa niin paljon toimintoja pieneen tilaan, että digitaalisten 
tuotteiden ulkonäön ei tarvitse enää liittyä millään tavoin niiden toimintaan. 

Otetaan esimerkiksi vaikka iPod Shuffle. Mikään ei ilmaise, että tämä pieni mutta hienosti muotoiltu rasia pystyy 
tallentamaan ja toistamaan satoja kappaleita. Tällä vuosisadalla monimutkaiset ja tehokkaat tuotteet voivat 
ulkoasultaan olla yksinkertaisia ja puhtaita.

Tämä yksinkertaisen ja puhtaan muotoilun etsintä sekä tasapaino muodon  ja toimintojen välillä on 
uuden lehtemme teemana. Daikin Emuran muotoiluhistorian innoittamana esittelemme seuraavilla sivuilla 
joitakin Euroopan arvostetuimpia suunnittelijoita, ihailemme joitakin kautta aikojen upeimpia tuoleja ja 
vierailemme muutamissa design-hotelleissa, jotka ovat suosikkejamme. 

Toivomme, että saat tästä esitteestä näkemystä Daikinin filosofiaan, uusimpiin innovaatioihimme. Saat 
lisäksi tutustua maailmaan, jossa muotoilu ja toiminta ovat kauniisti tasapainossa.

UUDISTETTU

velvoite toimia aina niin, että planeetan 
tulevaisuus on mielessä. 

Kotitalouskäyttöön suunniteltujen 
lämpöpumppuun perustuvien 
järjestelmien tulo markkinoille on 
aloittanut uuden, ympäristöystävällisen 
aikakauden: ottamalla energiaa 
ulkoilmasta on nyt mahdollista  
vähentää energiakustannuksia – ja CO2-
päästöjä – jopa 30–50 % kaasu- tai 
polttoainelämmitykseen verrattuna. 

PALKINNOT
Daikin on koko historiansa aikana saanut 
lukuisia testivoittoja, ja teknologisia  
innovaatioita on palkittu  teknisten ja 
ympäristöä säästävien  saavutusten ansiosta. 
Viime aikoina on palkittu seuraavat:

VRV® II – Daikinin uusin tekniikka 
ilmastoinnissa ja energiatehokkuudessa  
pienistä suuriin toimistoihin, hotelleihin ja 
muihin kaupallisiin tiloihin

Green Apple -ympäristöpalkinto  
(UK, 2006)

URURU SARARA – Kotitalouskäyttöön 
valmistettu Multi-ilmastointilaite kostutusta, 
kosteuden poistoa, tuuletusta, lämmitystä ja 
jäähdytystä varten

Home Appliance -ympäristöpalkinto (Japani, 
2006) 
Eneo d’Or (Ranska, 2006) 
Eco Hitech -palkinto (Italia, 2007) 

UX – Lämpöpumppupohjainen ilmastointilaite 
kotitalouskäyttöön lämmitystä, jäähdytystä ja 
ilmanvaihtoa varten

HVAC&R teknisen innovaation palkinnot (Italia, 
2007) 
Nan Arquitectura y Construcción -palkinnot 
(Espanja, 2007) 
Good Design -palkinto (2004)

DAIKIN ALTHERMA – Ilma-vesi-
lämpöpumppu kotitalouskäyttöön lämmitystä, 
jäähdytystä ja ilmanvaihtoa varten

Golden Installer -palkinto (Puola, 2007)

DAIKIN AIR CONDITIONING UK – 
Vapaaehtoinen vastaanotto-ohjelma käyttöiän 
lopussa

Green Apple -ympäristöpalkinto  
(UK, 2007)

CONVENI-PACK – Lämmityksen, jäähdytyksen 
ja kylmäsäilytyksen kokonaisjärjestelmä pieniin 
liikkeisiin

Environmental product of the year Cooling 
Industry Awards (UK, 2007)

Lisätietoja Daikinin pääkonttorista ja 
tytäryhtiöistä saat sivustosta www.daikin.eu  

DAIKIN ON SÄILYTTÄNYT 
INNOVATIIVISEN 
AJATTELUTAVAN JA 
PIONEERIHENGEN
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NÄYTTÄVÄÄ JA UUDENAIKAISTA 
ILMASTOINTIA

YLLÄ: DAIKIN EMURA HIEKKAPUHALLETTU ALUMIINIVIIMEISTELY 

VASEMMALLA: DAIKIN EMURA, MATTAPINTAINEN KRISTALLINVALKOINEN 

VIIMEISTELY
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Seinälle asennettava Daikin Emura -ilmastointilaite on hämmästyttävä yhdistelmä ajatonta 

muotoilua ja ylivertaista tekniikkaa. Äärimmäisen ohut profiili ja hienostunut himmeä 

kristallinvalkoinen tai hiekkapuhallettu alumiiniviimeistely sopii mihin tahansa tyylikkääseen 

sisustukseen. Kaunis ulkomuoto ei kuitenkaan vähennä laitteen suorituskykyä. Euroopassa 

eurooppalaiseen ilmastoon suunniteltu Daikin Emura tuottaa ihanteellisen mukavuustason ympäri 

vuoden.
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EUROOPPALAINEN MUOTOILU 
DAIKINIIN

Daikin Emura on suunniteltu 

asennettavaksi korkealle seinällä, 

ihanteellista ilman jakautumista ja 

hiljaista toimintaa varten. Laitteen 

käyttö, asennus ja huolto on helppoa. 

Laitteen energiatehokkuus on saanut 

A-luokituksen, mikä tekee siitä 

houkuttelevan sekä kustannuksista et tä 

ty ylistä k iinnostuneille. Daikin Emura 

on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja 

tehoa, muotoa ja toimivuutta sekä 

älykästä lämmitystä ja tehokasta 

jäähdytystä.

Daikin Emura on split mallinen 

ilmastointilaite, jossa on kaksi osaa, 

ulkoyksikkö ja sisäyksikkö.  

Ulkoyksikkö voidaan asentaa katolle, 

terassille tai ulkoseinää vasten ja 

liittää yhteen sisäyksikköön tai usean 

huoneen sovellutukseen, jossa voi 

olla maksimissaan jopa yhdeksän 

sisäyksikköä.

MATKA

Perinteisesti Daikinin tuotteet on aina 

suunniteltu Japanissa, ja Euroopan 

ja merentakaisten markkinoiden 

malleihin on tehty pieniä muutoksia. 

Kaksi vuotta sit ten Multi-yksiköiden 

myynti Euroopassa saavutti kuitenkin 

sellaisen tason, jolla voitiin perustella 

uusi, eurooppalainen konsepti.

Tämä on ensimmäinen ker ta, jolloin 

ilmastointilaite on suunniteltu 

Euroopassa eurooppalaisia markkinoita 

varten käyttäen eurooppalaisia 

tekniikan ja suunnittelun standardeja. 

Manabu Katou on valmistunut teollisen 

suunnittelun alalta Chiban yliopistosta 

ja toimii Daikin Ltd:n projektijohtajana. 

Hän kertoo visiosta: “Haimme tyyliä, joka 

saisi meidät erottumaan kilpailijoista ja 

lisäisi tunnistettavuuttamme. Samalla 

halusimme, että muotoilu ker toisi 

jotakin meistä yrityksenä. Luotettavuus 

ja helppous ovat Daikinin vaalimia 

arvoja, ja halusimme niiden erottuvan 

muotoilussamme.  

Muotoilutoimisto Design 3:n projekti 

täytti tämän ehdon parhaiten, ja 

hyväksyimme sen yksimielisesti.

“Meidän alamme kaltaisessa 

massatuotannossa on elintärkeää 

pystyä valmistamaan suuria määriä 

ilman suuria ongelmia. Silti  kävimme 

pitkiä keskusteluja suunnittelu- ja 

valmistuspuolen kanssa, ennen kuin 

pääsimme yhteisymmärrykseen 

muotoilun toteuttamisesta tekniikan 

kannalta.”

Daikin Emura merkitsee radikaalia 

muutosta Daikinille ja voi aloittaa uuden 

tuotesarjan, joka suunnitellaan ja 

valmistetaan kokonaan Euroopassa. 

Daikinin Euroopan-johtaja Mr Minaka 

kertoo tulevaisuudentoiveistaan: “Daikin 

Emuran ja sen selvästi eurooppalaisen 

muotoilun avulla Daikin aikoo vahvistaa 

asemaansa markkinajohtajana ja 

parantaa imagoaan ensiluokkaisena 

lämmitys-ja jäähdytysjärjestelmien 

valmistajana.”
DAIKIN EUROPEN STRATEGISEN 

MARKKINOINNIN TYÖRYHMÄ
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Daikin Emura on yrityksen ensimmäinen eurooppalainen 
muotoiluprojekti. Daikin Europen johtaja Masatsugu Minaka kertoo 
ajatuksistaan liittyen Daikinin mahdollisuuksiin suunnitella ja valmistaa 
enemmän tuotteita Euroopassa. 

MIKÄ ON SYYNÄ UUTEEN EUROOPPALAISEN MUOTOILUN 
PAINOTTAMISEEN? 

M. MINAKA: “Daikinia pidetään ensiluokkaisten tuotteiden valmistajana. 
Olemme aina olleet ykkössijalla tehokkuuden suhteen. Kaikki 
markkinasegmentit ovat kuitenkin tärkeitä, myös erityismarkkinat. Tämän 
päivän erityistuotteet voivat hyvinkin olla jatkossa valtavir taa. Toisin 
kuin aasialaiset kuluttajat, eurooppalaiset tuntuvat valitsevan tuotteita 
hinnan lisäksi myös laadun ja muotoilun perusteella. 

“Tähän asti i lmastointilait teemme on suunniteltu Japanissa. 
Kymmenen vuotta sit ten ilmastointilait teiden kysyntä Euroopassa 
oli kaksi miljoonaa yksikköä, kun se oli Japanissa seitsemän miljoonaa. 
Sen jälkeen Euroopan markkinat ovat saavuttaneet Japanin. On siis 
oikea aika kehittää joukko houkuttelevia tuotteita, jotka suunnitellaan ja 
valmistetaan Euroopassa. Muotoilulla tarkoitamme sekä sisäpuolen että 
ulkopuolen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia.” 

MITÄ TÄMÄ MERKITSEE DAIKIN EUROPEN TULEVAISUUDELLE?

M. MINAKA: “Suunnittelu tapahtuu nyt yrityksen sisällä. 
Daikin Emuran kaltaisten uusien laitteiden muotoilusta huolehtivat 
itsenäiset muotoilun ammattilaiset täällä Euroopassa. Tämä vastaa 
monien valmistajien luonnollista suuntausta eli paikallisia markkinoita 
varten suunniteltujen ja muotoiltujen tuotteiden valmistusta.” 

MIKSI DAIKIN EMURA MIELESTÄNNE SOPII EUROOPPAAN?

M. MINAKA: “Halutuimmat automerkit, kuten Audi ja Mercedes-Benz, 
ovat esimerkiksi pystyneet säilyttämään markkinaosuutensa Euroopassa. 
Tämä osoittaa, että eurooppalaiset kuluttajat ajattelevat muutakin kuin 
hintaa. Brandeillä on varaa kehittää useita markkinasegmenttejä, myös 
ylellisyystuotteita. Tämän vuoksi haluamme panostaa näihin uusiin 
markkinoihin ja laajentaa niitä.”

EUROOPPALAISET 

VALITSEVAT 

TUOTTEITA 

LAADUN JA 

MUOTOILUN 

PERUSTEELLA

MUOTOILUN TAUSTALLA 

OLEVA VISIO
MR MASATSUGU MINAKA, DAIKIN EUROPE N.V:N 

JOHTAJA

SIVUNÄKYMÄ DAIKIN 

EMURASTA 

TOIMINNASSA

MASATSUGU MINAKA, 

DAIKIN EUROPEN JOHTAJA
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YKSINKERTAISUUS JA PUHTAAT, SELKEÄT MUODOT OVAT DAIKIN EMURAN TAUSTALLA 
OLEVAN, HAMPURISSA TOIMIVAN DESIGN 3 -TOIMISTON TAVARAMERKKEJÄ

MUOTOILUA ELÄMÄÄ VARTEN

 PYRIMME YKSINKERTAISUUTEEN. HALUAMME LÖYTÄÄ YHDEN SUUREN 

IDEAN SEN SIJAAN, ETTÄ KERÄISIMME PALJON PIENIÄ IDEOITA, 

JOTKA EIVÄT YHDISTY KOKONAISUUDEKSI. TÄLLAINEN 

LÄHESTYMISTAPA, JOSSA LUODAAN MUODOLTAAN SELKEITÄ, MUTTA 

TOIMIVUUDELTAAN ENSILUOKKAISIA TUOTTEITA, ON LÄHES AINA 

VAIKEIN TOTEUTTAA

WOLFGANG WAGNER
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Johtaja ja omistaja Wolfgang Wagner uskoo 

klassisen saksalaisen muotoilun 

ominaisuuksiin: “Yksityiskohtiin 

panostaminen on erittäin tärkeää. Pyrimme 

yksinkertaisuuteen, yhden suuren idean 

toteuttamiseen usean vähäpätöisen sijaan, 

kokonaisuuden toteuttamiseksi. Tämän 

lähestymistavan tuloksena on muodoltaan 

selkeä, mutta toiminnoiltaan huipputasoinen 

laite, joka on lähes aina vaikein toteuttaa. 

Eikö elämä ole kuitenkin tarpeeksi 

monimutkaista jo ennestään? 

Tavoitteenamme on helpottaa asiakkaiden 

elämää.”

Vaikka yksinkertaisuutta ei ole helppo 

saavuttaa, se tuntuu selvästi olevan 

menestystekijä Design 3:lle. Toimisto on 

voittanut vaikuttavat 85 kansainvälistä 

suunnittelupalkintoa viime vuosina. Näihin 

lukeutuvat iF-kultapalkinto, red dot -palkinto 

“best of the best” ja vaikutusvaltainen 

muotoilupalkinto Saksan valtiolta (kulta) 

sekä useat ID-palkinnot (New York) ja 

G-merkit (Tokio).

Mr Wagner kertoo prosessista: “Kun olemme 

aloittamassa uutta muotoiluprojektia, 

keskustelemme asiakkaan kanssa ja 

varmistamme, että kaikki tekniset 

taustatiedot ovat käytettävissä. Sen 

jälkeen yritämme todella ymmärtää, miten 

asiakkaat käyttävät tuotetta ja kokevat sen. 

Daikin Emuran yhteydessä keskustelimme 

myyjien ja asentajien kanssa pyrkien 

ymmärtämään heidän näkökantojaan. Sitten 

vierailimme italialaisten ja saksalaisten 

kuluttajien kodeissa, havainnoimme heitä ja 

keskustelimme heidän kanssa saadaksemme 

perusteellista ja aitoa palautetta.

“Huomasimme nopeasti, että asiakkaat ovat 

täysin riippuvaisia ilmastointilaitteen 

toimivuudesta, etenkin kuumina kesinä. 

Lähes kukaan ei kuitenkaan pitänyt laitteen 

ulkoasusta seinällä. Yleensä asiakkaat 

kertoivat, että ilmastointilaitteet näyttävät 

rumilta ja pistävät silmään kodinkoneiden 

tavoin, eivätkä sulaudu sisustukseen. 

“Päätimme unohtaa sen, miltä 

ilmastointilaitteet, kahvinkeittimet tai 

leivänpaahtimet näyttävät tällä hetkellä. 

Tutkimme sen sijaan sisustuksen maailmaa. 

Saimme siitä kimmokkeen ulkomuodon 

kehittämiseen.” 

Design 3 kehitti laitteesta mahdollisimman 

pelkistetyn ja huomaamattoman. 

Ilmanohjaimet aukot ovat piilossa ja 

näkyvissä on vain yksinkertainen, pehmeästi 

kaartuva pinta. Tämä tekee Daikin Emurasta 

niin erityisen.  

Pehmeä ja miellyttävä muoto ilmentää 

laitteen tarkoitusta, joka on tuottaa ihmisille 

hyvää oloa. Samalla laite on hiljainen ja 

riittävän huomaamaton, joten se ei dominoi 

ympäristöä. 

Kaukosäätimen muotoiluun kiinnitettiin 

Design 3:lla aivan yhtä paljon huomiota, 

jotta se sopisi laitteeseen täydellisesti. 

Ajatuksena oli tehdä kaukosäätimestä niin 

kaunis, ettei sitä laitettaisi koskaan pois 

näkyviltä. Kuten itse laitteessa, 

kaukosäätimen monet toiminnot on 

piilotettu ohuen valkoisen ulkopinnan alle 

Daikin Emuran tapaan.

Mr Wagner päättää puheensa: “Kun 

tarkastellaan sisustusalaa, tasapaino muodon 

ja toiminnallisuuden välillä on mielestäni 

todella tärkeä asia. Me kaikki haluamme 

uusinta tekniikkaa ja tehokkaita tuotteita, 

mutta odotuksemme ovat paljon suuremmat 

myös muotoilun osalta. Jos ajatellaan 

esimerkiksi televisioita, niistä useimmat ovat 

suuria, mustia esineitä, jotka näyttävät melko 

oudoilta kauniissa sisustuksessa. Nyt on 

saatavilla paljon enemmän malleja, joissa on 

pehmeämmät muodot ja hillityt värit, jotka 

sulautuvat ympäristöönsä paremmin. Tärkein 

asia markkinoilla on oikeastaan 

yksinkertaisuus ja se, että asiakkaat voivat 

kehittää omaa elämäänsä ja ideoitaan.”

WWW.DESIGN3.DE
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HUONE NÄKÖALALLA
VIISITOISTA VUOTTA SISUSTUSSUUNNITELUN PARISSA 

TYÖSKENNELTYÄÄN CHRIS DEZILLE PERUSTI OMAN HONKY DESIGN 

-YRITYKSENSÄ VUONNA 2001.

WWW.HONKY.CO.UK

Lontoon Balhamissa toimiva 37-vuotias 

Dezille on erikoistunut talojen 

vaikuttaviin uudistustöihin. Hän on 

työskennelly t viimeiset kaksi vuotta 

useissa suurissa projekteissa Belgravian 

alueella. Näihin sisälty y palkittu 

kaksois-penthouse-huoneisto The View.

Lontoon Victoriassa sijaitseva täysin 

kalustettu, 325 neliömetrin, kolmen 

makuuhuoneen asunto on suunniteltu 

pikkutarkasti rennon tyylikästä 

sisustusta myöten. Huoneistossa ovat 

asuneet aiemmin Sir Laurence Olivier, 

Jackie Collins ja Peter Sellers, ja siinä on 

paljon 1960-luvun ominaisuuksia ja 

historiaa. Huoneistossa on tietenkin 

myös kaikki näin ylellisen projektin 

edellyttämät hienosäädöt. 

Varjot ja porrastettu valaistus luovat 

kelluvan vaikutelman huoneiston 
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seiniin. Muoto ja toiminnallisuus ovat 

avaintekijöitä huoneiston ilmapiirissä. 

Valkoinen har tsi ja lasiviimeistelyt 

korostavat huoneiston tärkeimpiä 

ominaisuuksia, kuten lasipilaria ja 

pyöreää kattovalaistusta, yhdistäen 

huoneiston alkuperäiseen viehätykseen 

uudenlaista modernismia.

Huoneiston merkillepantavin 

ominaisuus on talvipuutarha, jota 

ympäröivät lasil iukuovet kolmella 

sivulla. “Halusin ottaa huoneiston avulla 

kantaa puistotilan puutteeseen Lontoon 

keskustassa. Lasit luovat rauhallisen ja 

seesteisen ilmapiirin, jota on niin vähän 

vilkkaissa kaupungeissa. Kiinteiden 

materiaalien ansiosta tila ei heikennä 

käytettäv y yttä ty ylin hyväksi, vaan 

yhdistää molemmat.” Kalustus on 

modernia, italialaista ja uusinta uutta. 

Jokaisen koloon ja nurkkaan on kiinnitetty 

pikkutarkasti huomiota. Sisustuksen 

suunnitteluun ei ole sisällytetty mitään, 

mikä vaarantaisi tilan tai sen taustalla 

olevat ihanteet. 

Tulevaisuudesta Dezille kertoi seuraavaa: 

“Meillä on meneillään joukko erilaisia 

projekteja. Toteutamme edelleen 

sisustussuunnitteluprojekteja, ja 

asiakkaat tuntuvat olevan 

kiinnostuneempia. . He alkavat 

ymmärtää, että sisustussuunnittelijan 

puoleen kannattaa kääntyä lähes 

ensimmäiseksi harkit taessa 

uudelleensisustusta tai projektin 

aloit tamista. Koulutettuina 

ammattilaisina opiskelemme jatkuvasti 

uusia tekniikoita ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä. Suunnittelijoina 

voimme loistavasti tutustuttaa 

asiakkaitamme uusiin ja älykkäisiin 

tekniikoihin sekä opastaa heitä niiden 

käytössä. Tällä tavoin voimme varmistaa 

tehneemme kaiken voitavan, jotta 

rakentaminen on entistä turvallisempaa, 

ympäristövaikutukset entistä pienempiä ja 

panostus maailman tulevaisuuteen 

suurempi.”

MUOTO JA 

TOIMIVUUS A 

AVAINTEKIJÖITÄ 

HUONEISTON 

VIIHTYISYYDESSÄ
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TILAA 

HENGITTÄÄ
Trendi on selvä kautta historian. Alun 

perin puhtaasti toiminnallisia esineitä 

on parannettu asteittain niin, että niiden 

ulkoasu vastaa tyylikkyyteen ja 

yksinkertaisuuteen liittyviä toiveita.

Hyvä ulkoasu luo hyvää tunnelmaa, 

joten hankimme kauniisti muotoiltuja 

esineitä. Niihin kuuluvat nyt myös 

kodinkoneet, kalusteet ja monenlaiset 

käyttöesineet. 

Mukavuus ja muotoilu liittyvät nykyään 

läheisesti yhteen jokapäiväisessä 

elämässämme. Esteettiset tarpeemme 

kohdistuvat jopa jäähdytys- ja 

lämmityslaitteisiin. 

Toiminnallisuuden kannalta ajatellen 

vaadimme jäähdytys- ja/tai 

lämmitysjärjestelmiä, jotka tuottavat 

juuri oikean lämpötilan haluttuun 

aikaan ja halutussa paikassa sekä 

toimivat hiljaisesti ja tehokkaasti. 

Muotoilun suhteen odotuksemme ovat 

niinikään korkealla. Daikin on ottanut 

tämänhuomioon jo varhain ja kehittänyt 

tyylin, joka sopii yhteen hyvän 

suorituskyvyn kanssa. 

ECPFI10-040.pdf   11 6/18/2010   2:32:42 PM



ECPFI10-040.pdf   12 6/18/2010   2:32:43 PM



13

AJATTOMAN JA ELEGANTIN MUOTOILUNSA 
ANSIOSTA DAIKIN EMURA SULAUTUU HYVIN 
MIHIN TAHANSA SISUSTUKSEEN

UUSINTA TEKNIIKKAA JA SULAVAT LINJAT

Useimpien nerokkaasti suunniteltujen 

esineiden tapaan Daikin Emuran 

seinälle asennettava ilmastointilaite 

näyttää erehdyttävän yksinker taiselta. 

On vaikea uskoa, et tä sulavalinjaisten 

hiekkapuhalletusta alumiinista* 

valmistettujen muotojen takana 

ilmastointilaitteen sisäyksikössä on niin 

paljon älykästä uutta tekniikkaa. 

Sen lisäksi, että Daikin Emura tarjoaa 

lämmitystä jäähdytystä, ilmanvaihtoa 

ja kosteudenpoistoa, laite on myös 

ty ylikäs, erittäin energiatehokas ja 

käyttäjäystävällinen ja tuo sisustukseen 

ripauksen ylellisy y t tä. 

Daikin yhdisti vaivaa säästämättä kaiken 

uusimman teknisen osaamisen tähän 

ilmastointilaitteeseen.

*Daikin Emura saatavilla myös valkoisena. 

ÄLYKKÄÄT VÄRIT

Voit ilman kaukosäädintäkin tarkistaa 

yksikön toimintatilan lait teen alaosassa 

olevan LED-valon avulla. Kun valo on 

punainen, laite on lämmitystilassa. 

Sininen tarkoittaa jäähdytystä, vihreä 

kosteudenpoistoa ja oranssi 

ajastintoimintoa. Älykkyyttä ja 

tyylikkyyttä.
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MUOTOILUSTA ON KYSE

Daikin Emuran ilmeisin ominaisuus on 

sen ulkonäkö. Pelkistetty ja tyylikäs 

ulkomuoto antaa uuden ulottuvuuden 

Daikinin merkkiin liitetyille 

mukavuuden ja laadun leimoille. 

MUKAVUUTTA VUODEN YMPÄRI 

Daikin Emura tuottaa ympärivuotista 

mukavuutta Rovaniemeltä Malagaan, 

halusitpa sitten viilennystä kuumana 

kesäpäivänä tai lämpöä talven pakkasiin. 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI SUUNNITELTU

Lämmitystilassa Daikin Emura käyttää 

uusiutuvaa energianlähdettä - ilmaa - 

ja on siksi energiatehokkaampi kuin 

fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 

lämmitysjärjestelmä. Vähentämällä CO2-

päästöjä Daikinin lämpöpumput 

auttavat suojelemaan ympäristöä. 

Invertteritekniikka myös säätää 

lämpöpumpun kompressorin eli yksikön 

moottorin nopeutta, jotta käytössä on 

vain se energia, joka tarvitaan huoneen 

lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. 

Tällä tavoin vältetään energiaa 

kuluttavat käynnistykset ja pysäytykset. 

Vakaan lämpötilan ylläpitämisen lisäksi 

tällä tekniikalla voidaan saavuttaa jopa 

30 prosentin energiansäästöt 

verrat tuna järjestelmiin, joissa ei ole 

inver t teriä, ja järjestelmän 

käynnistymisaika on kolmanneksen 

lyhyempi.

Näinä aikoina, kun energiavarat ovat 

vähenemässä, kuluttajil le tarjotaan nyt 

mahdollisuus valita energiaa säästäviä ja 

tyylikkäitä lämmitysjärjestelmiä. 
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KOSKAAN AIEMMIN EI 
ILMASTOINTILAITTEEN SUUNNITTELUUN 
JA VIIMEISTELYYN OLE PANOSTETTU NÄIN 
PALJON

LIIKETUNNISTIN SÄÄSTÄÄ 

KALLISTA ENERGIAA

Daikin Emurassa yhdistyvät uusimman 

tekniikan toiminnot ja tyylikäs muotoilu. 

Kaukosäätimen painikkeesta painamalla 

etulevy ja ilmanohjain avautuvat, jolloin 

näkyvissä on yksikön eräs energiaa 

säästävä ominaisuus: Liiketunnistin. Tämä 

anturi havaitsee henkilöiden läsnäolon 

huoneessa ja vaihtaa toiminnan 

automaattisesti energiansäästötilaan, kun 

huone on tyhjä.

Toinen energiaa säästävä ominaisuus 

on ohjelmoitava ajastin. Näiden 

kätevien ominaisuuksien ansiosta Daikin 

Emura ylittää energiatehokkuudessa 

A-merkinnän rajat.

IHANTEELLINEN MUKAVUUS NAPPIA 

PAINAMALLA 

Helppokäyttöisen kaukosäätimen 

ansiosta voit istua alas, rentoutua ja 

säätää huoneenlämpötilan mukavasti 

nojatuolista. Suurelta näytöltä näet 

yksikön toimintatilan tiedot, ja 

helppokäyttöisten painikkeiden avulla 

käytät helposti Daikin Emuran älykkäitä 

toimintoja. Haluatko, että puhdistettu 

raikas tai lämmin ilma ei puhalla vieraidesi 

suuntaan? Riittää, kun painat Comfort 

airflow -painiketta. Haluatko säästää 

energiaa? Järjestelmän liiketunnistimen 

tai ajastimen avulla voit säätää huoneen 

lämpötilaa haluttuna aikana yöllä tai 

päivällä. 
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KUN KAKSI TÄHTEÄ TAPAAVAT: 
PHILIPPE STARCK JA HENRI SEYDOUX 
YHDISTÄVÄT MUOTOILUN JA TEKNIIKAN 
PARHAAT PUOLET.

Muotoilualalla on tehty kautta aikojen 

onnistunutta yhteistyötä valmistajien ja 

tunnettujen nimien kesken. Viimeisten 40 

vuoden aikana erityisesti eräs luovan työn 

tekijä on niittänyt mainetta tuomalla 

toiminnallisuutteen runollisuutta. Hän on 

Philippe Starck.

Philippe Starck on väsymätön ja kapinallinen 

maailmankansalainen, joka tunnetaan 

nerokkaasta luovuudestaan ja halustaan 

jakaa ideansa mahdollisimman laajan yleisön 

kanssa. Tästä puhutaan demokraattisena 

muotoiluna.

Yli neljä vuosikymmentä kestäneen uransa 

aikana Starck on luonut joukon 

epäsovinnaisia esineitä kalusteista valmiisiin 

talopaketteihin, moottoripyöriin ja ylellisiin 

purjeveneisiin.

Kun näemme Starckin suunnitteleman 

esineen, meille avautuu kokonainen maailma 

mielikuvitusta, yllätyksiä ja upeaa fantasiaa. 

Jokaisen esineen tarkoituksena on kuitenkin 

olla ensisijaisesti toimiva.

Nyt Starck on yhdistänyt voimansa Parrotin 

toimitusjohtajan Henri Seydoux’n kanssa. 

Tämä on yksi ylellisyystavaroita tuottavan 

Christian Louboutin -yhtiön perustajista ja 

suunnannäyttäjä 3D-kuvantamisessa ja 

langattomassa tekniikassa.

Henri Seydoux on itseoppinut, 

epäsovinnainen ja kapinallinen yrittäjä. 

Hänellä on vainua innovaatioille. Hän piirtää 

kaikki tuotteet itse ja valvoo 

henkilökohtaisesti satoja insinöörejä, jotka 

työskentelevät hänen 

tuotekehityskeskuksessaan.

Yhdessä he ovat saaneet aikaan3 tuotteen, 

jossa yhdistyvät uusin tekniikka ja hienoin 

muotoilu - Parrot by Philippe Starckin 

Zikmu-kaiuttimet. 

Zikmu on ainutlaatuinen yhdistelmä 

muotoilua, akustiikkaa sekä digitaalisen ja 

langattoman tekniikan tehoa. Tämän vision 

tuloksena on sekä epätavallinen että kaunis 

esine, joka tuottaa poikkeuksellisen hyvän 

äänen. Kuten Philippe Starck kommentoi, 

“Suunnittelemamme esine ei ole kaiutin. Se 

on värähtelevää ilmaa”.

WWW.PARROTSHOPPING.COM

HALUAN AVATA 

OVIA IHMISTEN 

MIELEEN

PHILIPPE STARCK

TÄYDELLISYYTTÄ TAVOITTELEMASSA
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MUOTOILUN HELMI: KEVIN 
McCLOUD HALUAA KYLPYHUONEEN 
TARVIKKEISIIN NAISELLISUUTTA.

Kevin McCloud tunnetaan kriittisyydestään 

muiden suunnittelijoiden muotoilua 

kohtaan brittiläisessä televisiosarjassa Grand 
Designs. Hän on ollut jo pitkään arvostettu 

kalusteiden ja valaisinten suunnittelija aivan 

omassa luokassaan.

Hänen muotoilun alalla merkittävimpiä 

saavutuksiaan on valaistuksen suunnittelu 

joihinkin Euroopan upeimpiin rakennuksiin, 

joita ovat Ely-katedraali, Edinburgin linna, 

kaksi eurooppalaista palatsia sekä Lontoossa 

sijaitsevat hotellit The Savoy ja Dorchester, 

muutamia mainitaksemme. 

Nyt Kevin McCloud on lanseerannut 

yhdeksänosaisen sarjan kylpyhuoneen 

tarvikkeita, jotka on kehitetty yhteistyössä 

brittiläisen valmistajan Samuel Heathin 

kanssa.

Uudessa valikoimassa yhdistyvät luontevasti 

muoto, toiminnallisuus ja kestävyys. 

Parhaasta eurooppalaisesta messingistä 

valmistettu, käsin kiillotettu ja kromattu 

sarja on koristeltu helmiäisellä. Kuitenkin se 

vastaa nykypäivän jokapäiväisiä tarpeita.

Alusta asti McCloud halusi luoda valikoiman, 

joka ei näytä siltä kuin se olisi koottu 

teknisistä osista. Hän ei halunnut 

“maskuliinista” valikoimaa. Hänen omien 

sanojensa mukaan: “Halusin, että valikoima 

luo ylellistä tunnelmaa kylpyhuoneisiin 

samalla tavalla kuin vanhanaikaiset 

kynttilänjalat luovat juhlan tuntua 

olohuoneisiin.”

McCloudin lähestymistapana oli suunnitella 

ja viimeistellä esineet samalla tavalla kuin 

kiiltävä hopeinen kaulakoru tai korvakoru. 

Tämän vuoksi hän korvasi perinteiset 

kuuman ja kylmän ilmaisimet pienillä 

helmiympyröillä. Ne ovat ylellinen ja 

hohdokas yksityiskohta ja tuntuvat hyvältä 

kosketettaessa.

Esineet ovat pehmeämpiä ja tuntuvat siltä, 

kuin ne olisi valettu metallinkappaleesta tai 

puristettu jonkinlaisesta venyvästä kromista. 

Kevin McCloud kommentoi: “Halusin 

työskennellä Samuel Heathin kanssa, koska 

uskoin, että vain siellä pystyttäisiin tähän. 

Vain tämä yritys pystyi valmistamaan 

hiuksenhienoja mutkikkaita muotoja ja 

kromiviimeistelyn, jonka syvyys näyttää 

lasimaiselta.

“Yrityksellä on tehokas oma suunnittelu- ja 

prototyyppiyksikkö. Sen työntekijöiden 

kanssa on ollut suuri ilo työskennellä. 

Prosessi on ollut kiehtova ja yhteistyö todella 

tiivistä, kun piirustukset, luonnokset ja CAD-

kuvat ovat sinkoilleet edestakaisin studioni 

ja heidän työpaikkansa välillä. Olennaista 

on, että Samuel Heathilla ymmärretään 

muotoilua.”

WWW.SAMUEL-HEATH.COM

HALUSIN, ETTÄ 

VALIKOIMA TUO 

KYLPYHUONEISIIN 

YLELLISYYTTÄ 

SAMALLA 

TAVALLA KUIN 

VANHANAIKAISET 

KYNTTELIKÖT 

TUOVAT JUHLAN 

TUNTUA 

OLOHUONEISIIN

KEVIN McCLOUD
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UPEAT 
TUOLIT

TEKIJÄ CARA GREENBERG KEKSI VUOSISADAN PUOLIVÄLIN MODERNISMI -TERMIN 

URAAUURTAVASSA KIRJASSAAN MID-CENTURY MODERN: FURNITURE OF THE 1950s 

(RANDOM HOUSE, 1983). TUTKIJAT JA MUSEOT KAIKKIALLA MAAILMASSA TUNNUSTAVAT 

TÄMÄN TYYLIN NYT MERKITTÄVÄKSI MUOTOILUSUUNNAKSI, JOLLE OVAT LEIMAA-ANTAVIA 

YKSINKERTAISUUS, DEMOKRAATTINEN MUOTOILU JA LUONNOLLISET MUODOT. 

TOIMINNALLISUUS OLI VUOSISADAN PUOLIVÄLIN KALUSTEISSA YHTÄ TÄRKEÄÄ KUIN MUOTO. 

TÄMÄN POHJALTA SYNTYI MUOTOILUN KLASSIKOITA, JOTKA ON TODETTU HYVIKSI PITKÄN 

AJAN KULUESSA JA JOTKA PYSYVÄT MUODISSA MYÖS TULEVINA VUOSIKYMMENINÄ.

1
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1. CHARLES & RAY EAMES, 

1950: RAR

Charles ja Ray Eames 

esittelivät ensimmäisinä 

muoviset nojatuolit 

kuuluisassa New York 

Museum of Modern Art 

-kilpailussa ‘Low Cost Furniture 

Design’. Tuolien orgaanisesti 

muotoillut istuinosat, jotka 

oli valmistettu 

lasikuituvahvisteisesta 

muovista, yhdistettiin 

myöhemmin erilaisiin 

alustoihin, kuten RAR:in 

keinujalaksiin, ja 

valmistusmäärät olivat 

miljoonissa. Viimeisin 

polypropeenista valmistettu 

tuoli on nykyisin entistäkin 

mukavampi.

RAR = Rocking Armchair Rod Base

www.vitra.com

2. VERNER PANTON, 

1968: PANTON-TUOLI 

Viimeisin versio Verner 

Panton -tuolista suunniteltiin 

ja tuotettiin yhteistyössä 

kuulun suunnittelijan kanssa 

1990-luvun lopulla. 

www.vitra.com

3. PHILIPPE STARCK JA 

K ARTELL: 

MR IMPOSSIBLE -TUOLI 

Philippe Starckin ja Eugeni 
Quitletin suunnit telemassa 
Mr Impossible -tuolissa on 
ihmeellinen “ilmassa leijuva” 
vaikutelma. Vaikka Mr 
Impossible -tuolin muotoilu 
on jo vuosia vanha, kahden 
läpinäkyvän kuoren yhteen 
hitsaamiseen tarvit tava 
tekniikka kehitettiin vasta 
äskettäin. Kartell perustettiin 
vuonna 1949, ja se valmistaa 
tuotteita, jotka saavat heti 
maailmanlaajuista mainetta 
niiden tuottaman 
innostuksen, kestävän 
toiminnallisuuden ja korkean 

laadun vuoksi.

www.arredo.co.uk 

4. ARNE JACOBSEN, 

1955: SERIES 7 -TUOLI 

Arne Jacobsenin klassinen 

‘Series 7’ on nyt saatavilla 

seitsemänä uutena värinä, 

valmistajana Fritz Hansen.

www.fritzhansen.com

5. ARNE JACOBSEN, 

1958: SWAN™-TUOLI 

Vuonna 1958 luotiin yksi 
tunnetuimpia muotoja: 
Swan™-tuoli, tekijänä 
tanskalainen arkkitehti Arne 
Jacobsen. Kunnioittaakseen 
tätä huomattavaa 
muotoilutuotetta Swan 
-tuolin alkuperäinen 
valmistuttaja Fritz Hansen teki 
rajoitetun 1958 kappaleen 
erän Swan -tuoleja. 

www.fritzhansen.com 

2

3

4

5
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Taidemaailmassa monokromaattinen maalaus nähdään toisinaan yhden värin meditatiivisena tutkiskeluna, arvojen 

muuttumisena pinnalla sekä tekstuurin ja sävyjen tarkasteluna ilmaisten useita erilaisia tunteita, pyrkimyksiä ja 

tarkoituksia. NYT SISUSTUSSUUNNITTELUN MAAILMASSA KÄY TETÄÄN HILLIT TYÄ VÄRIPALET TIA HARJATUN 

ALUMIININ KANSSA, HOHTAVAA TERÄSTÄ JA PUHTAAN VALKOISTA.

Melitta® Linea Unica® -kahvinkeitin, Design3
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PORSCHE 2, 

SIEMENS

Siemens on juuri esitellyt 

Porschen suunnitteleman 

futuristisen, yhtenäisen 

sarjan, johon kuuluu kattila, 

leivänpaahdin ja kahvinkeitin.

Porsche 2 -aamiaissetti on 

viimeisteltyä harjattua 

alumiinia ja sarjassa on 

monia näppäriä innovaatioita 

upean muotoilun ja 

toimintojen lisäksi.

Vedenkeitin voidaan avata 

yhdellä kädellä käyttäen 

lait teen yläosan painiketta. 

Samanty ylisessä 

kahvinkeittimessä on sama 

toiminto kannun 

kahvaosassa. 

Uusi leivänpaahdin tarjoaa 

integroidun pölykannen, joka 

MELITTA® LINEA UNICA® 

KAHVINKEITIN 

BY DESIGN 3 

Melitta® Linea Unica® 

kahvinkeitin on Design3 

-suunnittelijoiden kauniisti 

muotoilema. Sen selkeät 

linjat, korkealaatuinen 

harjattu teräs ja lasiviimeistely 

sopivat täydellisesti 

moderniin keittiöön.

Läpinäkyvän vedenkorkeuden 

osoit timen ansiosta 

lait teeseen on helppo lisätä 

tarkasti oikea määrä vettä, 

ja erill isellä vastuksella 

varustettu lämpölev y pitää 

kahvin kuumana ja säily t tää 

aromit. 

Hienostuneen muotoilun ja 

laadukkaiden materiaalien 

ansiosta Melit ta® Linea Unica® 

on todella tyylikäs tapa 

nauttia kahvista.

www.melitta.de
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ARKKITEHTUURIN OPPIEN 

HYÖDYNTÄMINEN

Zaha Hadidin Trif low-hanat 

keit tiöön ja 

kylpyhuoneeseen yhdistävät 

luovuuden tinkimättömään 

laatuun, tekniikkaan ja 

yksityiskohtien huomioimiseen. 

Veden liikkeen inspiroima 

rakenne kuvastaa nesteen 

jatkuvaa liikettä. Hanan 

nokka, runko ja kahva 

yhdistyvät saumattomaksi 

kaarevien muotojen radaksi.  

Zaha Hadid kertoo: 

“Lähtökohtana oli useita 

tutkimuksia termien 

“juoksevuus” ja 

“saumattomuus” käsit teistä. 

Halusimme luoda liikkuvan 

veden geometrian. 

Yhdistämällä kehittyneen 

3D-ohjelmiston kokeisiimme 

nesteiden viskositeetin 

kanssa saatoimme tarkastella 

monimutkaisia muotoja ja 

niiden hyödyntämistä 

kodeissa.

“Tämän muotokielen suuri 

etu on se, että voidaan luoda 

esineitä, jotka paitsi 

näyttävät jatkuvilta myös 

sulautuvat saumattomasti 

hanan ergonomiaan.”

INNOVAATIO = W+W

Rocan sekä Gabriele ja Oscar 

Burattin suunnittelema W+W 

on todella mielenkiintoinen 

tuote, joka äskettäin voitti 

kansainvälisen International 

Design Plus -palkinnon ISH 

2009 -messuilla. 

W+W on yhdistetty pesuallas 

ja WC-istuin, suunniteltu 

säästämään tilaa ja vettä. 

Tuotteen nerokas ajatus on 

käyttää pesualtaassa 

käytettyä vettä WC-istuimen 

huuhteluvetenä, jolloin 

vedenkulutus vähenee jopa 

25 % verrattuna tavalliseen 

6/3 litran kaksoishuuhtelulla 

varustettuun WC-istuimeen. 

Hygienian varmistamiseksi 

laitteessa on 

kaksoissuodatusjärjestelmä, 

joka poistaa hiukkaset ja 

käsittelee veden kemiallisesti, 

mikä poistaa bakteerit, ennen 

kuin sillä huuhdellaan WC-

istuin. 

W+W:ssä Roca on luonut 

ainutlaatuisen tuotteen, 

jossa yhdistyvät 

toiminnallisuus, kestävä 

kehitys ja esteettinen 

muotoilu.

aukeaa nappia painamalla 

ja sulkeutuu kiertoliikkeellä 

peittäen täysin laitteen 

päällä olevan aukon. 

Tämä estää pölyn pääsyn 

leivänpaahtimeen. 

Siemensin Porsche 2 

-aamiaissarjalla on kahden 

vuoden takuu ja se on 

todellinen ty ylielementti 

missä tahansa keittiössä.

www.siemens-home.co.uk

EVA SOLO 

Suunnittelijat Claus Jensen 

and Henrik Holbæk ovat 

suunnitelleet useita Eva 

Solo -tuotteita viimeisten 

kuuden vuoden aikana. 

Ruostumattomalla teräksellä 

päällystetyissä Eva Solo 

-veitsimagneeteissa on 

liukumisen estävät kumiset 

etuosat ja yksinkertaisen 

kauniin muotoilun lisäksi 

ne tarjoavat kätevän tavan 

säilyttää veitsiä. 

Palkit tu, niinikään Holbækin 

ja Jensenin suunnit telema 

Eva Solo -leipälaatikko 

tuottaa juuri oikean 

mikroilmaston leivän 

pitämiseen tuoreena. Leipää 

ei pidä säilyttää liian kosteassa 

tai kuivassa paikassa.

Leipälaatikko koostuu 

muovipäällysteisestä 

metallilaatikosta ja salli i 

kosteuden hitaan 

poistumisen leivästä 

säilyttäen leivän kuoren 

rapeana ja sisuksen kosteana 

mahdollisimman kauan. 

Leipälaatikko on saatavilla 

mustana, valkoisena ja 

helmiäisenvärisenä. Laatikon 

muoto on perua perinteisistä 

leipälaatikoista, mutta tyyli 

uudenaikainen teräksen ja 

muovin yhdistelmä - valitset 

vain värin, joka parhaiten sopii 

keittiöösi!

www.evasolo.com

VIIMEINEN SILAUS

Brabantia® on julkistanut 

uuden värinvalintapalvelun 45 

litran Touch Bin® 

-roskakorilleen. Voit nyt valita 

omasi yli 200 kansainvälisestä 

standardiväristä keittiöösi 

parhaiten sopivan.

www.brabantia.com

IDEOIDEN SYNTYHETKIÄ: KUN ÄLYKÄS 
SUUNNITTELU JA TYYLIKÄS KYLPYHUONE 
KOHTAAVAT
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THE VINE HOTEL 

FUNCHAL, PORTUGALI - MADEIRA

Muotoilu ja viini kohtaavat tässä uudenaikaisessa ja 

tyylikkäässä hotellissa, joka sijaitsee Madeiran maalauksellisen 

pääkaupungin sydämessä.

Avarat tilat ja pelkistet ty hienostuneisuus ovat The Vine 

-hotellin tavaramerkkejä. Hotellin nimi ja innoitus perustuvat 

saaren maailmankuuluun Madeira-viiniin. 

Harmaa, vihreä, purppura ja ruskea ovat hotellin hallitsevia 

värejä. Ne edustavat neljää vuodenaikaa ja viinirypäleen 

kypsymistä läpi vuoden.  

Sisustus heijastelee palkitun portugalilaisen suunnittelijan Nini 

Andrade Silvan visioita. Arkkitehtuurin on toteuttanut Ricardo 

Bofill.

SUUNNITTELIJOIDEN KOHTEET
SEURAAVASSA ESITELLÄÄN NELJÄ UPEINTA DESIGN-HOTELLIA™ - NIITÄ YHDISTÄVÄT 

MUISTA EROTTUVA ARKKITEHTUURI JA SISUSTUSSUUNNITTELU SEKÄ TOIMIVUUS JA 

POIKKEUKSELLISEN HYVÄ PALVELU 

ECPFI10-040.pdf   26 6/18/2010   2:32:53 PM



27

SANCTUM SOHO HOTEL 

LONTOO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lontoossa sijaitseva Sanctum Soho Hotel on kunnianosoitus Sohon historialle taiteen 

ja boheemin elämäntyylin keskuksena. Hotellissa persoonallinen loisto yhdistyy 

sulavasti sisustuksen taiteellisuuteen ja yksilöllisyyteen. 

Aulaa koristavat maalaukset ja vintage-valaisimet. Kaksi tyylikästä takkaa luovat 

lämpimän ja kutsuvan ilmapiirin. Auringon laskettua hotelli muuttuu menopaikaksi, 

jossa on jäsenten oma baari ja ylellinen elokuvateatteri. Rauhaa kaipaaville vieraille 

on myös kattobaari, salainen puutarha ja kuumavesiallas. 

Hotellin kaikki 30 huonetta ovat Candon Lesley Purcellin suunnittelemia. Jokainen 

huone perustuu yhteen neljästä teemasta, jotka ovat Silver Bullet, Espresso Deco, Naked 

Baroque ja Purple Haze. Arkkitehtuurin taustalla on Hodgkinsin Smith Caradoc.

POHJANA YKSI 

NELJÄSTÄ 

MIELIALATEEMASTA 

- SILVER BULLET, 

ESPRESSO DECO, 

NAKED BAROQUE 

JA PURPLE HAZEL
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LA RESERVE RAMATUELLE  

HOTEL, KYLPYLÄ JA HUVILOITA,  

RAMATUELLE, RANSKA

On vaikea ylittää Provencen luonnollista kauneutta, etenkin 

Ramatuellessa, jossa laskeva aurinko kultaa mäntykukkulat ja 

Välimeren. Arkkitehti Jean-Michel Wilmotte päättikin 

hyödyntää maisemien kauneutta. 

Wilmotte valitsi luonnonmateriaaleja ja hillityn väripaletin, 

jossa on okrankeltaista, valkoista ja hiekkaa. Hänen kivilattioitaan 

peittävät Paola Lentin ja Tai Pingin kudotut matot. 

Jättimäisissä ikkunoissa roikkuvat Marc Geisenin ja Kief ferin 

pellava- ja puuvillaverhot, ja huoneissa on nykyaikainen 

kalustus. 

Suunnittelija Remi Tessierilla oli samankaltainen 

lähestymistapa La Reserven kahteentoista yksityiseen 

huvilaan, joissa hän yhdisti Provencen auringon ja suolaisen 

meren tuulahdukset avariin ja avoimiin tiloihin. 

Yhdessä Tessierin huviloiden ja Wilmotten kylpylähotellin 

yksinker taiset l injat ja hillit ty muotoilu luovat virk istävän ja 

rentouttavan tilan, joka heijastelee kauniisti rauhallista 

ympäristöään.
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GERBERMÜEHLE 

FRANKFURT, SAKSA

Keskiaikaista ja nykyaikaista Frankfur tia yhdistävä 

Gerbermüehle toimi 1500-luvulla myllynä. Siinä yhdisty y 

viihtyisä arkkitehtuuri ja uudenaikainen varustus. 

Henkeäsalpaavan Main-joen rannalla sijaitseva hotelli yhdistää 

maskuliinisia palkkeja ja välikerroksia naiselliseen 

magentavalaistukseen rustiikkiportaikoissa ja yläosissa. 

Modernit, mukavat vierashuoneet ja sviitit edustavat parasta 

eurooppalaista vieraanvaraisuutta näyttävine 

nahkakalusteineen ja kiiltävine parketteineen.  

Toiminnallinen king-size-vuode sijaitsee aivan kunkin huoneen 

keskellä. Sitä ympäröi hillitty sisustus syksyn väreissä.

WWW.DESIGNHOTELS.COM
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MARTIN’S BRUGGE
RAUHALLINEN SATAMA KAUPUNGIN 

VILSKEESSÄ

Kaupungin sydämessä on Martin’s 

Brugge, henkeäsalpaava hotelli, jonka 

Huguette Martin on suunnitellut 

kuvastamaan kaupungin henkeä seinien 

sisäpuolella. Hotellista näkyy Belfry ja 

upea maisema tiilikattoja, porraspäätyjä 

ja historiallisia torneja. Täällä Margin’s 

Bruggen ainutlaatuisen sijainnin viehätys 

käy selväksi kuvastaen kaupungin 

ilmapiiriä.

Iltaisin valaistus antaa lämpimälle ja 

houkuttelevalle sisustukselle 

taianomaisen lisän. Vastanottoalueiden 

seinissä on valopisaroita, jotka tuottavat 

(pienten LED-säteiden avulla) pehmeitä, 

meripihkan värisiä kipinöitä. 

Huoneissa on ajateltu pienimpiäkin 

yksityiskohtia. Sänkyjen vieressä olevat 

lukulamput ovat juuri oikealla 

korkeudella, jotta valo kohdistuu 

tyynyyn. Daikinin tehokas 

ilmastointijärjestelmä takaa puhdistetun 

ilman ja ihanteellisen lämpötilan.

Martin’s Bruggessa on 178 huonetta, 

kahdeksan kokoushuonetta ja 

maanalainen yksityinen parkkitalo, jossa 

on 50 autopaikkaa. Hotelli on yksi 

Bryggen suurimmista konferenssi- ja 

hotellikeskuksista. Seminaarihuoneissa 

on tyylikäs avoin rakenne ja valkoiseksi 

maalatut tiiliseinät. Huoneissa on paljon 

luonnonvaloa, ilmastointijärjestelmä ja 

pimennysverhot. Kaikki on suunniteltu 

huolellisesti niin, että perinteet ja 

uudenaikaisuus, hyvää oloa luova 

ilmapiiri ja uusimmat varusteet 

yhdistyvät palvelemaan vieraita, 

yhteistyökumppaneita ja ystäviä Martin’s 

Bruggessa.

Talon tunnistaa mistä tahansa: puhtaat, 

hienostuneet linjat, rohkeaa kromaattista 

harmoniaa, valotehosteita ja 

materiaalien yhdistelmiä. Huguette 

Martin on puhaltanut kiviin aiemmin 

uutta henkeä ja antanut niille 

sielukkuutta. Hän nauttii selvästi 

päästessään jakamaan upeita ideoitaan 

sisustussuunnittelussa.

Oude Burg 5 - B-8000  

Brygge (Belgia)

Puh. +32-(0)50 44 51 11 

Faksi: +32 (0) 50 44 51 00 

brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TRENDIT JA KEHITYSSUUNNAT 
DAIKININ MUOTOILUSSA
SANOTAAN, ETTÄ DESIGN KUVASTAA AINA AJAN HENKEÄ. SAMA KOSKEE ILMASTOINTIJÄRJESTELMIÄ. 

ON KUITENKIN KESTÄNYT JONKIN AIKAA, ENNEN KUIN VALMISTAJAT OVAT HUOMANNEET ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN 

MUOTOILUN MERKITYKSEN JA ARVON. DAIKIN YMMÄRSI MUOTOILUN TÄRKEYDEN JO VARHAIN JA ON PAINOTTANUT ULKONÄKÖÄ 

VUOSIKYMMENIEN MITTAAN YHÄ ENEMMÄN. SEURAAVASSA ON LYHYT KUVAUS ERILAISISTA TRENDEISTÄ JA KEHITYSSUUNNISTA 

DAIKININ MUOTOILUSSA.

1_
Daikin julkisti 1970-luvulla Euroopan 

ensimmäiset sisäilmastointilaitteet. Kattoon, 

lattiaan ja seinään asennettavia malleja 

asennettiin pääasiassa lämpimiin maihin 

(Afrikassa ja Välimeren alueella) sekä 

toimistoihin ja hotellihuoneisiin. Daikinin 

ensimmäiset kotitalousmallit olivat suuria ja 

lähinnä jäähdytykseen tarkoitettuja, mutta 

siitä huolimatta toimivia ja kestäviä.

2_
Ilmastointilaitteet saavuttivat 

eurooppalaiskodeissa jalansijaa 1980-luvulla. 

Daikinin sisäilmastointilaitteiden muotoilu oli 

vähemmän tilaa vievää, mutta silti kaukana 

tämän päivän hillitystä hienostuneisuudesta. 

Kaukosäätimet eivät olleet vielä langattomia.

3&4_
1990-luvulla esiteltiin tornimaiset lattiamallit, 

jotka oli tarkoitettu käytettäviksi pääasiassa 

suurissa toimistotiloissa ja hotellien auloissa. 

Daikin toimi suunnannäyttäjänä ja kehitti 

vallankumouksellisen mallin: neljään suuntaan 

puhaltavan ilmastointilaitteen, jonka 

yläosassa oli myös valaisin. Tämä 

innovatiivinen design oli yksi Daikinin 

ensimmäisistä yrityksistä tuoda muotoilu esiin 

toimivuuden ja laadun rinnalle. 

5_

Vuosituhannen vaihteessa painopiste siirtyi 

yhä enemmän kohti ympäristöä ja 

energiansäästöä. Daikin pyrki myös 

tekemään ilmastointilaitteista 

houkuttelevampia ja huomaamattomampia. 

Käyttöön otettiin lukuisia mukavuutta 

parantavia ominaisuuksia, mutta kesti vielä 

muutaman vuoden, ennen kuin itse tyylistä 

tuli Daikinin suunnittelijoiden teema. 

6_

Daikinin uusimmat mallit olivat ihanteellisen 

mukavuuden lisäksi myös 

käyttäjäystävällisempiä ja kätevämpiä. Eri 

toimintoja oli helppo käyttää kaukosäätimellä, 

mikä mahdollisti vaivattoman mukavuuden. 

Tämän sukupolven aikana siirryttiin myös 

kohti paljon kokonaisvaltaisempaa ratkaisua. 

Siinä erinomainen muotoilu ja tekninen 

osaaminen yhdistyvät tuottaen tämän päivän 

tyylikkäimmät ja tehokkaimmat 

ilmastointilaitteet.

7_

Daikin Emura. Uusi inspiroiva ilme 

ilmastointiin.

1

4

2

5

3

6

7
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Japanilaisen perustajan Akira Yamadan 

alkuajoista lähtien Daikin on säilyttänyt 

asemansa innovatiivisena suunnannäyttäjänä, 

joka pyrkii luomaan parempia ja 

energiatehokkaampia tuotteita. 

Daikin on toiminut jäähdytyksen ja ilmastoinnin 

alalla 1930-luvulta asti. Silloin yritys toimi 

tutkimuksen suunnannäyttäjänä jääkaappien ja 

myöhemmin ilmastointilaitteiden kylmäaineissa. 

Lämpöpumppupohjaiset ilmastointilaitteet 

VUONNA 1924 PERUSTETTU ILMASTOINTILAITTEIDEN 

JA LÄMPÖPUMPPUJEN VALMISTAJA DAIKIN ON 

JATKUVASTI LAAJENTANUT NÄKEMYSTÄÄN 

MAANTIETEELLISESTI, TEKNISESTI JA 

KULTTUURISESTI. 

esiteltiin 1950-luvun alkupuolella. 

Kun Daikinin hallussa oli tarvittava tekniikka 

kaikkien mekaanisten, sähköisten, hydraulisten 

ja kemiallisten osien tuottamiseen sisäisesti, 

yrityksen laatu-, tutkimus- ja kehityspainotukset 

vahvistuivat.

MAAILMAN JOHTAVAA TEKNIIKKAA

Daikinin brandi on monen maailman johtavan 

keksinnön taustalla. Tällainen oli esimerkiksi 

VRV® vuonna 1982. Daikinin VRV®-järjestelmät 

kierrättävät vain tarvittavan määrän 

kylmäainetta (tästä nimi Variable Refrigerant 

Volume), joten eri huoneissa voidaan ylläpitää 

samanaikaisesti eri lämpötiloja. 

Muita uusia keksintöjä ovat Ururu Sarara, 

ensimmäinen Multi-ilmastointilaite, joka 

kosteuttaa ja poistaa kosteutta ilman 

ulkoista vesilähdettä, sekä Daikin Altherma, 

Daikinin vallankumouksellisen tehokas 

lämpöpumppupohjainen lämmitysjärjestelmä. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN 
SYVÄLLÄ YRITYSKULTTUURISSA 

Japanilaisena yrityksenä ympäristöstä 

huolehtiminen on olennainen osa Daikinin 

yrityskulttuuria. Vuonna 1998 yritys otti 

käyttöön ympäristön hallintajärjestelmän, jonka 

tarkoituksena oli pienentää yritysten vaikutuksia 

ympäristöön käyttämällä kansainvälisesti 

tunnustettua ISO 14001 -standardia. Vuonna 

2002 Daikin esitteli ympäristösymbolin ja 

tunnuslauseen Jokaisen rinnassa vihreä sydän 

(In all of us, a green heart). Tämä symboli esittää 

maapalloa vihreänä sydämenä ja muistuttaa 

Daikinin kaikille työntekijöille, että heillä on 

moraalinen

DAIKININ YLIVERTAISTA 

LAATUA
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MUOTO & 
TOIMINTA

Muodon ja toimintojen tasapaino on kiehtonut suunnittelijoita yli vuosisadan ajan. Aiemmin toiminnot 
määräsivät tuotesuunnittelussa tietyt osa-alueet, mutta digitaalitekniikka on vapauttanut nykyiset 
suunnittelijat. He voivat nykyisin sovittaa niin paljon toimintoja pieneen tilaan, että digitaalisten 
tuotteiden ulkonäön ei tarvitse enää liittyä millään tavoin niiden toimintaan. 

Otetaan esimerkiksi vaikka iPod Shuffle. Mikään ei ilmaise, että tämä pieni mutta hienosti muotoiltu rasia pystyy 
tallentamaan ja toistamaan satoja kappaleita. Tällä vuosisadalla monimutkaiset ja tehokkaat tuotteet voivat 
ulkoasultaan olla yksinkertaisia ja puhtaita.

Tämä yksinkertaisen ja puhtaan muotoilun etsintä sekä tasapaino muodon  ja toimintojen välillä on 
uuden lehtemme teemana. Daikin Emuran muotoiluhistorian innoittamana esittelemme seuraavilla sivuilla 
joitakin Euroopan arvostetuimpia suunnittelijoita, ihailemme joitakin kautta aikojen upeimpia tuoleja ja 
vierailemme muutamissa design-hotelleissa, jotka ovat suosikkejamme. 

Toivomme, että saat tästä esitteestä näkemystä Daikinin filosofiaan, uusimpiin innovaatioihimme. Saat 
lisäksi tutustua maailmaan, jossa muotoilu ja toiminta ovat kauniisti tasapainossa.

UUDISTETTU

velvoite toimia aina niin, että planeetan 
tulevaisuus on mielessä. 

Kotitalouskäyttöön suunniteltujen 
lämpöpumppuun perustuvien 
järjestelmien tulo markkinoille on 
aloittanut uuden, ympäristöystävällisen 
aikakauden: ottamalla energiaa 
ulkoilmasta on nyt mahdollista  
vähentää energiakustannuksia – ja CO2-
päästöjä – jopa 30–50 % kaasu- tai 
polttoainelämmitykseen verrattuna. 

PALKINNOT
Daikin on koko historiansa aikana saanut 
lukuisia testivoittoja, ja teknologisia  
innovaatioita on palkittu  teknisten ja 
ympäristöä säästävien  saavutusten ansiosta. 
Viime aikoina on palkittu seuraavat:

VRV® II – Daikinin uusin tekniikka 
ilmastoinnissa ja energiatehokkuudessa  
pienistä suuriin toimistoihin, hotelleihin ja 
muihin kaupallisiin tiloihin

Green Apple -ympäristöpalkinto  
(UK, 2006)

URURU SARARA – Kotitalouskäyttöön 
valmistettu Multi-ilmastointilaite kostutusta, 
kosteuden poistoa, tuuletusta, lämmitystä ja 
jäähdytystä varten

Home Appliance -ympäristöpalkinto (Japani, 
2006) 
Eneo d’Or (Ranska, 2006) 
Eco Hitech -palkinto (Italia, 2007) 

UX – Lämpöpumppupohjainen ilmastointilaite 
kotitalouskäyttöön lämmitystä, jäähdytystä ja 
ilmanvaihtoa varten

HVAC&R teknisen innovaation palkinnot (Italia, 
2007) 
Nan Arquitectura y Construcción -palkinnot 
(Espanja, 2007) 
Good Design -palkinto (2004)

DAIKIN ALTHERMA – Ilma-vesi-
lämpöpumppu kotitalouskäyttöön lämmitystä, 
jäähdytystä ja ilmanvaihtoa varten

Golden Installer -palkinto (Puola, 2007)

DAIKIN AIR CONDITIONING UK – 
Vapaaehtoinen vastaanotto-ohjelma käyttöiän 
lopussa

Green Apple -ympäristöpalkinto  
(UK, 2007)

CONVENI-PACK – Lämmityksen, jäähdytyksen 
ja kylmäsäilytyksen kokonaisjärjestelmä pieniin 
liikkeisiin

Environmental product of the year Cooling 
Industry Awards (UK, 2007)

Lisätietoja Daikinin pääkonttorista ja 
tytäryhtiöistä saat sivustosta www.daikin.eu  

DAIKIN ON SÄILYTTÄNYT 
INNOVATIIVISEN 
AJATTELUTAVAN JA 
PIONEERIHENGEN



emuraemura

UUSINTA TEKNIIKKAA  
JA HIENOSTUNUT MUOTO

PHILIPPE STARCK & HENRY 
SEYDOUX

DESIGN 3

MUOTOILUTRENDIT

KEVIN McCLOUD

AJATON MUOTOILU

ILMASTOINNIN EVOLUUTIO

DAIKIN TARJOAA UUSINTA MUOTOILUA

 MUOTO. TOIMINTA. UUDISTET TU.

Haluat, että kotisi on kaunis joka päivä. 
Haluat, että se on viihtyisä ympäri vuoden. 
Nyt se on mahdollista. 

Esittelemme Daikin Emuran.

Euroopassa eurooppalaiseen ilmastoon suunniteltu. Uusi 
inspiroiva ilme ilmastointiin.

www.daikinemura.eu




