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ARK·house arkkllchdlt on suunnllellul Oy
Helsinglr) ArabJ3nVIUat. Gfaaflsen Betonin
teknilkan avulla VOl eSltllcrkiksi valokuvan
siirtaa betonin pmnalle. Varit otctaall
eS1i1l bclOrlln massasta eika nilta ole
jalkecnpain lisauy betonin pintaan.

desiglHllotepaketin (GCPro) Ja

yksiloilisten kuvlen Lllotepaketln

(GCArt&Design) tuolevalikolmaansa

vastaamaan aSlakkalden ,a sldosryh

mien kokonaislarpelta.
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suuden tybLurvalhSUlilta erilaisten

nluotliollyjen 1.1 liuollllainepohjais

ten piniahidasllllalllciden kayton

vahentyessa.

Arkkitehdeille ja sllunnittelijoille

graafinen belonJ on mielenkiintoincn

rnaterlaall rnonikaylt6isyytensa

vuoksi. Sita voidaan kayUaa ulkona

tai slsaHa, pienernmista plIlnorsta

suurernpiin. GraphIC Concrete on

kehlttanyt vahniin rasterimalllsLOll

(GCCollcction), asiakkaan oman

dan pohjallc Ja sen paalle valeLaan

belonimassa. Kovettuneesta

betonista pestaan pintahidasteaine

Ja kUVIO lulee nakyviin. Kuvioinnlll

lisaksl bctonista saadaan myos

sfleita tai kauttaal'aan peslyja pill
tOJa. Graarmen betoni tarjoaa uusia

mahdoillsuuksia betonirakentaml

seen. Se on kustannusLehokas muun

fIluassa pienentyneen tyamenekin ja

nopeutuneen muattlklerron vuoksi.

llsaksi tuote parantaa alan teolli-

MWSlllatjcl on lielsingm bupunglll
lilaama I.udcteos FaUkullan asuinaluccl
Ie. Ecva K:lIsa Bcrryn, P3lVI KlUwn, 5amull
Na:ulIangan ta MerJa 5aloseo suunOllte
lema Leos koostuu kuvlOiduesta maahan
upotetuista betonilaatoista Betonun
pestyilla willholtia kuvilla on haluUu
tuoda kcrrokselhsuuUa uulla hohtavalle
alucel1c. Kuvamaterlaah kcrtoo kosket
lavast, :llkalsemmasta elalllasta alueetla
aihecllaan pyykkays, lilterl, sauna, poika
ja hcvonen. Teoksell tOlVotaan lulevan
osaksl''1luecn ilunisten alkca. Pa;\seja ja
laattoja vOldaan kayttaa lev.lhdyspaikka
oa, IClkkulllsecn Ja pelelhlll

Graafisen Betonin taideteosmaiset kuvat jattavat ymparistoonsa ajattoman jaLjen. Ne Liittavat rakennuksen alueen historiaan tai tuovat
sen esiin ymparistoon kuuluvana kokonaistaideteoksena. Rakennetun ympariston esteettisyys vaikuttaa merkittavasti alueen asuk
kaiden hyvinvointiin. Betoniseinan kuviot ovat tallentuneet materiaalin pintaan piirrosmaisen tarkasti. Graafinen betoni on uuden ajan
ornamentiikkaa~kuvioitua betonipintaa, joka sopii julkisivuihin, tukimuureihin, siltoihin, aanivalleihin, toriaLueille ja poluille.

Graarinen Betoni tarjoaa uuden

lalsen rnahdoll1suuden luoUaa

estetilkkaa betoniin. MeneLelman

avulta voidaan valmistaa korkcalaa

tuisla betonielementteja Ja -laallaja.

Idea pcrusluu slsustusarkkllehli

Samuli Naamangan patcnlOltuull

kekslIllobn kayttaa pamotekniikoita

pintahldasteaineen painamisessa

erikoiskalvolle. Kalvolle painetaan

pintahidasLlllameella haluttu kuva,

valmis blvo asctelaan muoUipoy-
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kylpyloihm Ja vapaa-ajanasuntolhm.
Suomalaisen kotikylpylakon

septin Sun Saunan suunnltlelussa
on lahdetty saunaan 11itlYVIen
perU5arvoJen, tapojen Ja syvalla
piilevien odotuksien ymmarlami
sesta. Aikaisemmin ulkotllassa
lapahtuneet tounll1not on smretly
sisatlloihlll. Sisustusarkkltchtl Suno
Heikkila on suunnilellul kOllkylpylall
kolmesta penntelsesla saunOl'nlsn
luaaliin liittyvasta tilasta, saunasta,
pesuhuoneesla ja vllvOlltcluhuo·
neesta. Vilvoillelutllasta ku1lclaan
peseyl"ylllispaikan kalllta saunan
lampoon. Entisaikojen saunan
siisteyteen Ililtyvat 100- prosenttl
set hygielllavaatirtlllksel tayllyval
lauteiden noslOinahdolllsuudella,

JollOin sauna on hclppo purkaa J3
pesta. Slsustusarkkllehti Sarnull
Naamangan graaflsesta betolllsla
ideoimat kluas la palomuun luovat
maan elementlll takalsln saunaan;
llman, tulen ja veden elementll oval
lasna vare,"a Jil matenaallvallnlOllla.

VIlvolUelutl13n vant lmklst~lIalpuh
dlslaulumlSflluaalln 13lkeen, ~lusteet
ovat Simo Helkkllan suunfllltetemla
Pellavalsel rroteepyyhkeet OV.1t l.olpoan
Kankulcldcn EmendoWellness -S.lll.l.ln
kuuluval eleeflSl3 oIIYJ;J. slsaltall.lt hlCron
LlollYt SOplVat kOllkylpylan palvillalsllll
hemmotletuhetklln
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Sun Sauna -konseptlssa on luolu
kokonalsuus, loka larjoaa elamyksel
lisen Ilsaarvon suomalaisim koteihin.
Saunan, pesuhuoneen ja villloit·

telutllan IOtegraatlollc on halutlu
palauttaa nuden cntlnen toimm
nalhsuus. Sun Saunan suomalainen
kotlkylpylakonseptl on sollelletta
VISS,) hotellelhln. omakotltatolhlO,
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VdvolUeluhuoneen I~ pesuhuoneen
valllb on ~vom kulku, I.olSllllh<;emake
moodost~.oIlIlo,en valtm yhleyden $amuh
Na~maf1g.1nsuuf1!lltteleman graaflsen
betomselll.ln lalt..ana on sUlhkuhla,l.oI
selnake /ohdatt.u kulkurellin saunaan
Pelklstetylla SlsustukseUa annetaan tllaa
rauhalllselle peseytymlskokemuksclle.
Pesuhuoneessa 011 puht~an valkomen
laatlalaUla 101 yonSlnlllet1 btto. Pesuhuo
neen yhteylt.ol SoiIun3ltl.u1l on korostettu
laslovcn~.

Sauna on suomalaisitle ren
toutumiseen tarkoitettus lahes
pyha paikka. Menemme sinne
rauhoittumaans puhdistautu
maan ja virkistaytymaan, jopa
kaunistautumaan ja terveh
tymaan. lhmisten etsiessa
uusia keinoja hiljentymiseen,
suomalaisen saunomisen
perusarvot ovat maaiLmalla
nousussa. Keskisuomalainen
yritys Sun Sauna on tuotteis
tanut perinteisen suomalaisen
saunomisrituaalin ja palautta
nut sen arvoiselleen paikalle,
kotikylpyLiiksi. Se on rauhoit
tumiseen ja peseytymiseen
tarkoitettu elamykseUinen
lila, jossa katkaistaan ankara
tyoviikko.
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