
INSPIRAATIOTA OPPIMISYMPÄRISTÖIHIN



Me PIIROINEN olemme toimittaneet kalusteitamme oppi misympäristöihin 
jo 1990-luvun alusta saakka. Asiakkainamme ovat oll eet lähes kaikki 

mahdolliset kouluasteet: ala- ja yläasteet, lukiot, ammattikoulut, 
ammattikorkeakoulut, yliopistot ja aikuiskoulutuske skukset.

Viimeisten vuosien aikana oppiminen kokonaisuudessa an ja siten myös 
fyysiset oppimisympäristöt ovat olleet suuressa muu toksessa.
Tämä muutos kaikkien arvioiden mukaan kiihtyy entis estään.

Meille Piiroiselle tyypillinen toimintamalli oppimi sympäristöhankkeissa on 
mahdollisimman avoin vuoropuhelu asiakkaidemme kans sa. Usein tätä 

kautta tulee esiin toiveita ja tarpeita, joihin voi mme vastata 
perusmallistollamme sekä projektikohtaisilla erikoi stuotteilla.

Tavoitteemme on tuoda oma jatkuvasti kehittyvä osaa misemme mukaan 
hankkeisiin, joissa luodaan entistä parempia ympäri stöjä oppimiselle.

















SEURAAVILLA SIVUILLA NOSTAMME ESIIN 
MUUTAMIA PIIROINEN-MALLISTOMME TUOTTEITA, 
JOTKA OVAT OLLEET SUOSITTUJA RATKAISUJA 

OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ JO VUOSIEN AJAN.

OLEMME USEIN KEHITTÄNEET UUSIA 
TUOTEOMINAISUUKSIA TODELLISTEN ESIIN 

TULLEIDEN ASIAKASTARPEIDEN PERUSTEELLA.



ARENA 201 oppilaspöytä (pinoutuva)

- Vakiokoot 70x50 ja 120x50 cm, erikoiskoot mahdollis ia
- Kannen materiaalina korkeapainelaminaatti, viilut, massiivipuu
- Kannen alle voidaan asentaa hylly
- Runkojen suunnittelussa huomioitu pöytien kytkentä
- Tarvittaessa jalkoihin voidaan toteuttaa manuaaline n korkeudensäätö
- Jaloissa korkeussäätötassut



ARENA 200 luentopöytä design Kaarle Holmberg

- Tyylikäs ja tukeva luentopöytä
- Vakiokansikoko 140x47 cm, erikoiskoot mahdollisia
- Etulevy lisävarusteena
- Alasakarat kartioitua teräsputkea
- Jaloissa korkeussäätötassut



ARENA 300 ruokasalin pöytä design Kaarle Holmberg

- Tyylikäs ja tukeva ruokasalin pöytä
- Vakiokansikoko 140x700 ja 160x800 cm, erikoiskoot m ahdollisia
- Kannen alle voidaan asentaa tuoliripustimet
- Alasakarat kartioitua teräsputkea
- Jaloissa korkeussäätötassut



Kaikkiin ruokasalin pöytiimme voidaan kannen 
pohjaan kiinnittää akustiikkahuopa



ARENA 500 ja ARENA 800 pöydät esimerkiksi 
ruokasaleihin

- Vakiokoot
- ARENA 500: Ø 80, 100, 120 cm
- ARENA 800: Ø 60, 80, 100, 120 cm

- Kannen materiaalina korkeapainelaminaatti, viilut, massiivipuu
- Kannen alle voidaan asentaa tuoliripustimet
- ARENA 500 pöydässä kartioidut alasakarat ja korkeuss äätötassut
- ARENA 800 pöydän alalaippa voidaan toteuttaa myös k irkkaaksi kromattuna

ARENA 500 ARENA 800



ARENA 500 ja ARENA 800 pöydät voidaan toteuttaa 
myös korkeana



ARENA A, B, C pöydät
- A, B ja C pöydissä on jokaisessa omanlaisensa runko rakenne ja 

useita kansikokovaihtoehtoja
- A-pöydässä runkorakenne kiertää kannen ympäri hiema n 

sisennettynä, pyöreä- tai neliöjalkaputki
- B-pöydässä jalat ja sarja päädyssä, tukiputki keske llä. 

Runkorakenne jättää pitkän sivun vapaaksi tuoliripu stimille
- C-pöydässä runkorakenne kiertää kannen ympäri kanne n tasossa
- Kannen materiaalina korkeapainelaminaatti, viilut, massiivipuu

A-pöytiä neliö- ja pyöreällä runkoputkella



ARENA A, B, C pöydät
- A, B ja C pöydissä on jokaisessa omanlaisensa runko rakenne ja 

useita kansikokovaihtoehtoja
- A-pöydässä runkorakenne kiertää kannen ympäri hiema n 

sisennettynä, pyöreä- tai neliöjalkaputki
- B-pöydässä jalat ja sarja päädyssä, tukiputki keske llä. 

Runkorakenne jättää pitkän sivun vapaaksi tuoliripu stimille
- C-pöydässä runkorakenne kiertää kannen ympäri kanne n tasossa
- Kannen materiaalina korkeapainelaminaatti, viilut, massiivipuu

Etualalla C-pöytä, kaksi takana olevaa B-pöytiä



ARENA 022 tuoli design Pasi Pänkäläinen

- Ajattoman muotokielen monikäyttöinen pinoutuva tuoli
- Korkealuokkainen ergonomia
- Istuimen ja selkänojan materiaalivaihtoehtoina aido t viilut, melamiini ja laminaatti
- Mahdollisuus istuin- ja selkänojaverhoiluun
- Riviliitäntämahdollisuus
- Saatavilla tuolivaunu
- Tuoliperhe sisältää paljon eri vaihtoehtoja



ARENA 022 tuoliin on saatavilla kirjoitusalusta –
kuten moniin muihinkin tuolimalleihimme



ARENA 033 tuoli design Pasi Pänkäläinen

- Muotokieleltään modernia ja retroa edustava tyylikäs  pinoutuva tuoli
- Korkealuokkainen ergonomia
- Selkänojan nostoaukko tuolin tunnistettava yksityis kohta
- Istuinkupin materiaalivaihtoehtoina aidot viilut ja  laminaatti
- Mahdollisuus istuin-, etuosa- ja ympäriverhoiluun
- Etuosa- ja takaosa voidaan petsata eri värein, mahdo llistaa väreillä leikittelyn
- Riviliitäntämahdollisuus
- Saatavilla tuolivaunu
- Tuoliperhe sisältää paljon eri vaihtoehtoja



ARENA 033 tuolin kaksivärinen petsaus 
mahdollistaa väreillä leikittelyn



AND tuoli design Antti Kotilainen

- Monipuoliseen käyttöön sopiva selkeälinjainen tuoli mallisto
- Istuinkupin materiaalivaihtoehtoina aidot viilut ja  laminaatti sekä kustomointi 

erilaisin kuosein
- Selkänojaan mahdollista tehdä nostoaukko
- Mahdollisuus istuin-, etuosa- ja ympäriverhoiluun
- Riviliitäntämahdollisuus
- Saatavilla tuolivaunu
- Tuoliperhe sisältää paljon eri vaihtoehtoja



X-PÖYTÄ JA PENKKI design Pasi Paakki

- ”Moderni pirttipöytä”, esimerkiksi ruokasaleihin ta i ryhmätyötiloihin
- Todella monipuoliset koko- ja materiaalivaihtoehdot
- Pöytä mahdollista saada myös puoli- tai täyskorkeana  (h=900/1100)
- Pitkä pöytä voidaan halutessa toteuttaa kiinteällä rungolla pöydän 

modulaarisen rakenteen ansiosta
- Tulossa: taittuvajalkainen runko



FLAKES ja FLAKES 2.0 design SHL Design (DEN)

- Alkuperäinen FLAKES lasikuitukupilla. Materiaalina innovatiivinen ja 
huomiota herättävä. Mahdollistaa ulkoasun visuaalis en 
kustomoinnin.

- FLAKES 2.0 muovikuppituoli. Hieman suurempi istuink uppi, 
merkittävästi edullisempi vaihtoehto.

- Uutta molempiin: lenkkijalkarunko, kirjoitustasot, käsinojien 
nahkaverhoilut

FLAKES original FLAKES 2.0



GRAND CANYON design Timo Ripatti

- Muotokieleltään pelkistetyn tyylikäs ja tukeva sohv amallisto
- Kaikkiaan 16 erilaista sohvamoduulia, myös pelkkiä penkkitasoja
- Monipuoliset verhoiluvaihtoehdot
- Istuimen ja selkänojan välissä kulkevan pienen raon  ansiosta puhtaanapito 

helppoa
- Uutuutena seinämien korotusmahdollisuudet



GRAND CANYON design Timo Ripatti



GRAND CANYON design Timo Ripatti



GRAND CANYON design Timo Ripatti



GRAND CANYON design Timo Ripatti

- Kaikkiaan 16 erilaista sohvamoduulia
- Suurimpaan osaan saatavilla seinämien 

korotukset, 1/2/3 kerrosta + kattomahdollisuus
- Erilliset seinärakenteet esim. hiljaista 

neuvottelutilaa varten

Istuimen ja selkä-/käsinojan välissä pieni rako,

merkittävä vaikutus kalusteen puhtaanapitoon



TM-KALUSTE ON TOINEN VAKIOMALLISTOMME. 
MALLISTON ETUJA OVAT ERINOMAINEN HINTA -

LAATUSUHDE JA MONIPUOLISET 
VAKIOTUOTTEIDEN 

RÄÄTÄLÖINTIMAHDOLLISUUDET.

PIIROINEN-MALLISTON EDUSTAESSA 
SKANDINAAVISTA HUIPPUDESIGNIA, TM ON 

REHELLISESTI KUSTANNUSTEHOKAS JA 
LAADUKAS PERUSMALLISTO.



TM-13 tuolimallisto

- Useita tuolivaihtoehtoja lisävarusteineen
- Perustuoli nelijalkaisena / lenkkijalkaisena
- Riviliitännät
- Kirjoitusalustat
- Käsinojat

- Monipuoliset materiaalivaihtoehdot 
(viilut/laminaatit/verhoilut)

- Tehokas varastointi (25kpl/vaunu)
- Tekniseltä laadultaan takuuvarma valinta, 

vuosien aikana lukuisia koulukohteita, 
tuoteongelmia tuskin lainkaan



TM-13 tuolimallisto

- Erittäin tehokkaasti varastoituva tuoli
- Voidaan omien tuolivaunujen lisäksi pinota 

myös erilaisiin säilytysvaunuihin, esimerkiksi 
juhlasalin näyttämön alle



TM-PINO oppilaspöytä

- Vakiokoot 60x50, 70x50 ja 120x50 cm, erikoiskoot ma hdollisia
- Kannen materiaalina korkeapainelaminaatti, viilut, massiivipuu
- Rungot suunniteltu siten, että pöytien kytkentä toi siinsa helppoa
- Mahdollisuus laukkukoukkuun ja eväskoriin (yo-kirjo itukset)
- Hyvä pinoutuvuus, vaunuun 15 kpl



TM-PINO oppilaspöytä

- PINO-oppilaspöydällä voidaan toteuttaa erilaisia muo dostelmia
- Myös pyöreät kansikoot mahdollisia



TM-200 luentopöytä

- Pelkistetty ja edullinen luentopöytä
- Vakiokansikoko 125x45 cm, erikoiskoot mahdollisia
- Etulevy lisävarusteena
- Haluttaessa rungossa kytkentähela
- Pinoutuva



Rahit projektituotteina

- Voimme valmistaa erikokoisia raheja projektituottei na, mitat 
toiveiden mukaan

- Rahissa valmistamamme laadukas metallirunko, verhoi lu samaa 
korkeaa laatua kuin tuoleissammekin

- Rahien yhteyteen voimme valmistaa myös erikoispöyti ä, mikäli 
vakiomallistostamme ei sopivia löytyisi



TM-500 PÖYTÄSARJA
Taittuvajalkaiset rungot – Rajaton määrä yhdistelmien mahdollisuuksia



TM-500 M



TM-500 M



TM-500 K, taittuvajalkainen



TM-500 K, taittuvajalkainen



TM-500 K, taittuvajalkainen



TM-500 K, taittuvajalkainen



TM-500 T, taittuvajalkainen



TM-500 T, taittuvajalkainen



TM-500 A, taittuvajalkainen



TM-2000
Kiinteärunkoinen pöytä, tuoliripustimilla tai ilman



TM-2000
Kiinteärunkoinen pöytä, tuoliripustimilla tai ilman



TM-2000
Kiinteärunkoinen pöytä, myös ristikkojalkarakenne



MITKÄ OVAT SINUN HANKKEESI AVAINHAASTEITA?

TOIVOMME VOIVAMME OLLA MUKANASI 
MIETTIMÄSSÄ RATKAISUJA NÄIHIN HAASTEISIIN 

JA OLLA NÄIN RAKENTAMASSA ENTISTÄ 
PAREMPIA YMPÄRISTÖJÄ OPPIMISELLE. 

OTATHAN YHTEYTTÄ, KESKUSTELLAAN LISÄÄ.

KIITOS.



www.piiroinen.com

Arvo Piiroinen Oy
Tehdaskatu 28

24100 Salo

PIIROINEN SHOWROOM
Pohjoisesplanadi 21

00100 Helsinki

design@piiroinen.com

Tarkemmat yhteystiedot www-sivuilta


