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SISUSTUSTRENDIT	
  2020	
  
Vuoden  2020  sisustustrendeissä  korostuu  maanläheisyys,  inhimillisyys,  persoonallisuus  ja  
luonnonmateriaalien  kysynnän  kasvu.  Puunsävyjä  yhdistellään  rennolla  o;eella  ja  
sävyerojen  avulla  sisuste;avaan  <laan  saadaan  kerroksellisuu;a  ja  mielenkiintoisuu;a.  
Vaaleiden  puunsävyjen  rinnalle  nousee  uuden  vuosikymmenen  kunniaksi  tummemmat  
puulajikkeet,  rohkea  sisustaja  innostuu  täyteläisistä  suklaasävyistä  ja  sävy;ää  ko<nsa  
puupinnat  tummaksi.  
Luonnonmateriaalit  näkyvät  sisustusvalinnoissa  voimakkaas<  ja  puu  valtaa  myös  
seinäpinnat.  Näy;ävän  tape<n  sijaan  kodin  kiintopisteenä  olevalle  seinälle  valitaan  paneelia  
ja  <lasta  riippuen  tehosteseinä  voidaan  paneloida  pystyyn,  vaakaan  tai  jopa  
kalanruotokuvioon.
KeiBöissä  ja  kodinhoitohuoneissa  luonnonpuu  tekee  vahvan  paluun  ja  uutuutena  on  
keiBön  väli<lan  paneloin<,  joka  maustaa  skandinaavisen  pelkiste;yjä  tummia  sekä  vaaleita  
keiBöitä.  Myös  kodinhoitohuoneiden  seinissä  paneloin<  kasva;aa  suosiotaan.

	
  
	
  	
  

KEVÄÄN  RAIKKAUTTA
• Uusi  vuosikymmen  tuo  mukanaan  
raikkau;a  ja  lämpöä.
• Trendiväreinä  nähdään  kauniita  
pastellinsävyjä,  kuten  vaaleankeltaista,  
vaaleansinistä  ja  pehmeäitä  persikkaisia  
sävyjä.
• Sisustuksessa  saa  näkyä  ele;y  elämä  ja  
kerroksellisuus.  Uu;a  ja  vanhaa  
yhdistelemällä  luot  sisustukseen  
syvyy;ä.
• Seinäpaneelit  kasva;avat  suosiotaan,  
tuoden  <laan  kodikkuu;a  ja  
kiinnostavuu;a.  

ANNA  LUONNON  SYLEILLÄ
• Maanläheiset  sävyt  luovat  <laan  pehmey;ä  ja  
aidot  puupinnat  kiinnostavia  yksityiskoh<a,  
valoja  ja  varjoja.
• Iloisen  keväisillä  tehosteväreillä  sisustukseen  
saadaan  luonne;a  ja  rohkeimmat  sekoi;avat  
jopa  vastavärejä  ennakkoluulo;omas<  yhteen.  
Inspiraa<ona  värien  käytössä  on  luonnosta  tutut  
elemen<t;  aurinko,  hiekka,  vesi,  kukat  ja  
auringon  kypsy;ämät  hedelmät  ja  marjat.

Luonnon  kivi

• Luonto  on  sisustuksessa  vahvas<  läsnä.  Puunsyyt  
saavat  näkyä  ja  pintojen  luonnollinen  eloisuus  
on  toivo;u  elemenB.  

KESTÄVÄSTI  KOTIMAINEN
• Ekologisuus,  ko<maisuus  ja  aja;omuus  ovat  
uuden  vuosikymmenen  teema,  jonka  ympärille  
sisustuksen  trendikkäät  elemen<t  kerääntyvät.
• Suomalaiset  rakennusperinteet  yhdistyvät  
moderniin  nykyaikaan,  erikoisemmatkin  
<laratkaisut  ovat  mahdollisia  laadukkaiden  
pintamateriaalien  ansiosta.
• Kierrätyshenkisyys  näkyy  isos<  kodin  
sisustustrendeissä.  Yhdistämällä  uu;a  ja  
vanhaa  saat  kokonaisuuteen  eloisuu;a.

MAUSTEISET  TUMMAT  PUUNSÄVYT  TEKEVÄT  PALUUN
• Tummat  puunsävyt  tekevät  
näy;ävät  paluun  uuden  
vuosikymmenen  kunniaksi.
• Kahvin  ja  suklaan  sävyiset  
puupinnat  tekevät  vahvan  
vaikutelman.  Kevennä  
tunnelmaa  hiekan,  beigen  ja  
luonnonvalkoisen  avulla.
• Skandinaavista  tuntua  saat  
lisäämällä  sisustukseen  
hennonvihreitä  
eukalyptuksen  oksia,  
ilmakasveja  ja  vaaleita  
heiniä.
  
*Kuvat	
  Anno	
  Collec9on	
  

VAALEA  SKANDINAAVINEN
• Vaalean  viileät  ja  lämpimän  hunajaiset  puulajit  
sointuvat  kauniis<  toisiinsa  teks<ilien  avulla.
• Kerrosta  sisustusta  lisäämällä  kauniiden  
puupintojen  rinnalle  strukturoituja  
materiaaleja,  kuten  pehmeitä  teks<ilejä,  
kiiltävää  metallia  ja  jykevää  rautaa.
• Teks<ilejä  saa  olla  runsaas<  ja  
luonnonmateriaaleista  pellava,  puuvilla,  silkki,  
juuB  ja  monimuotoiset  neulekuviot  ovat  
suosi;uja.
• Skandinaavinen  maanläheinen  väripaleB  pitää  
pintansa  ja  vaaleilla  sävyillä  sisustetun  <lan  
tunnelmaa  on  helppo  maustaa  herkullisilla  
trendiväreillä.  Kontras<a  sisustukseen  saadaan  
ripauksella  graﬁi<nharmaata  tai  mustaa.

PALA™-‐seinäpaneeli
Suomalaisesta  koivusta  valmiste;u  moderni  PALA™-‐
paneeli  on  aivan  uudenlainen  sisustuspaneeli,  joka  
tekee  puulla  sisustamisesta  helpompaa  
myös  kerrostaloasunnoissa.  Tarvitset  vain    
liimaa  ja  lennokkaita  sisustusideoita.  Liima;avilla  
PALA™-‐paneeleilla  luot  helpos<  yksilöllisiä  kuvioita  
<laan.  

PALA™-‐seinäpaneeli	
  -‐	
  sävyt	
  
• lämpökäsitelty  koivu:  hunajainen  sävy  on  
ais<kas  ja  kodikas  valinta.
• Kuultava  koivu:  skandinaavisen  vaniljainen  
vivahde,  ajaton  klassikko.
SISUSTUSVINKKI:	
  
Kalanruotoon  aseteltu  seinäpaneloin<  toimii  
katseenvangitsijana  erityises<  oleskelu<loissa  ja  
makuuhuoneissa.  Seinäpaneeli  toimii  erinomaises<  
myös  sängynpäätynä  ja  täydentää  sisustusta  myös  
pienikokoisissa  makuuhuoneissa.

STRUKTUURI-‐seinäpaneeli
STRUKTUURI-‐paneeli  on  erinomainen  vaihtoehto  
kodin  ka;o-‐  ja  seinäpintojen  sisustamiseen.  
Paneeleiden  piilokiinnite;ävä  muoto  jä;ää  
naulankannat  piiloon  ja  STRUKTUURI-‐paneeleita  
voit  käy;ää  myös  kodin  kosteissa  <loissa  ja  
saunassa.

STRUKTUURI-‐sävyt	
  
•
•
•
•
•

Valkoinen
Kuultava  hiekka
Helmiäisruskea
Helmiäisharmaa
Kuultava  musta

SISUSTUSVINKKI:	
  
STRUKTUURI  on  erityisen  näy;ävä  isona  pintana.  
Luo  erilaisia  tunnelmia  yhdistämällä  tummia  ja  
vaaleita  sävyjä,  sekä  erilaisia  materiaaleja  
rinnakkain  -‐  korkkia,  pellavaa,  villaa  ja  lasia.

VIRE-‐sisustuspaneeli
RistomaB  Ra<an  suunni;eleman  VIRE-‐
sisustuspaneelin  kolmiulo;einen,  aaltoileva  
pinta  muu;aa  muotoaan  katsomissuunnasta  
riippuen.  
VIRE-‐paneelia  voit  käy;ää  sekä  
seinäpaneelina,  e;ä  ka;opaneelina  ja  sen  voi  
asentaa  vaakaan  tai  pystyyn.  VIRE-‐paneelin  
valmis  pintakäsi;ely  nopeu;aa  
kodin  sisustamista  ja  kolmiulo;einen  muoto  
antaa  mahdollisuuden  leikkiä  valolla  ja  
varjoilla.  VIRE-‐paneelit  sopivat  kuivien  <lojen  
lisäksi  kosteiden  <lojen  sisustamiseen.
VIRE	
  saatavana	
  kuultavan	
  hiekan,	
  valkoisen	
  ja	
  
mustan	
  sävyissä,	
  sekä	
  jalopuisena	
  sävyissä	
  
koivu,	
  saarni	
  ja	
  kuultavan	
  valkoinen.
SISUSTUSVINKKI:	
  
Linjakas  VIRE-‐sisustuspaneeli  on  trendikäs  
valinta  kodin  <loihin.  Sen  eloisa  ja  akus<ikkaa  
parantava  muotoilu  maksimoi  viihtyvyyden  ja  
luo  tunnelmaa  pelkiste;yynkin  sisustukseen.

KOO-‐sisustuspaneeliperhe
Suomalaista  huippumuotoilua  edustavan  KOO-‐
sisustuspaneeliperheen  on  suunnitellut  
sisustusarkkiteh<  Kari  Lappalainen.  Saatavana  
on  valeuraton  KOO-‐paneeli,  yksiurainen  KOO2-‐
paneeli  sekä  kolmiurainen  KOO4-‐paneeli.
Yhdistämällä  KOO-‐paneeleja  keskenään  saat  
mielenkiintoisen  ja  yksilöllisen  lopputuloksen.  
Paneeleiden  paksuus  takaa  aidon  puun  
tunnun  kaikissa  proﬁileissa.  
Materiaalivaihtoehtoina  on  valkolaka;u  koivu  
ja  kuultavan  harmaa  mänty.  
SISUSTUSVINKKI:	
  
KOO-‐sisustuspaneelit  ovat  parhaimmillaan  
kovien  ja  kiiltävien  pintamateriaalien  rinnalla.  
Kaunis  kontras<  syntyy  yhdistämällä  eläväinen  
puupaneeli  kliinisen  seinä-‐  ja  laBalaatan  
kanssa.

USVA-‐sisustuspaneeli	
  
USVA-‐sisustuspaneelin  pinta  elää  valon  mukana.  
Seinäpaneelin  selkeälinjaiset,  suorat  muodot  ja  
mikrohio;u  pinta  tuovat  puun  luonteen  kauniis<  
esille  ja  tekevät  paneelista  upean  
katseenvangitsijan  erityises<  pelkiste;yihin  
<loihin.  Yksinkertaises<  kaunista.

USVA-‐sävyt	
  
•
•
•
•

Helmiäishelmi
Helmiäishopea
Helmiäisharmaa
Kuultava  hiekka

SISUSTUSVINKKI:	
  
USVA-‐sisustuspaneelin  helmiäinen  vivahde  tuo  
sisustukseen  näy;ävyy;ä.  Luo  persoonallisuu;a  
ja  harmoniaa  yhdistämällä  paneeli  kuviollisen  
tape<n  tai  värikkään  maton  kanssa.

KIILLE-‐paneeliperhe	
  
Kuivien  <lojen  seiniin  ja  ka;oihin  soveltuva  KIILLE-‐
sisustuspaneeli  on  sisustusklassikko.
• Suorareunainen  STS  on  ajaton  paneeli,  jonka  
kaunis,  kiiltävän  valkoinen  pinta  tuo  <laan  lisää  
avaruu;a  ja  valoa.  
• Perinteistä  sisustamista  edustava  helmipaneeli  
vuorostaan  tukee  hyvin  maalaisromanBsta  
tunnelmaa.
SISUSTUSVINKKI:	
  
Luonnolliset  puunsävyt  valloi;avat  
sisustuksessa,  mu;a  valkoinen  pitää  sil<  
pintansa.  Pimeässä  pohjolassa  valkoinen  ka;o-‐  
ja  seinäpaneloin<  lisää  valoisuu;a  ja  raikastaa  
sisustuksen  yleisilme;ä.  Epäsuoralla  
valaistuksella  saat  luotua  ko<in  erilaisia  
tunnelmia  ja  valkoiset  pinnat  heijastavat  valon  
kauniis<  laajallekin  alueelle.

AITO-‐sisustuslevy	
  
AITO-‐sisustuslevy  on  perinteisiä  paneeleita  
leveämpi  seinäpaneeli.  Suorareunainen  ja  moderni  
sisustuslevy  on  kuin  taulu,  jonka  pääosassa  on  
puun  luonnollinen  kauneus.  Levymäinen  
seinäpaneeli  soveltuu  niin  modernin  
kuin  perinteisenkin  kodin  pintamateriaaliksi.  
AITO	
  saatavana	
  valkoisena	
  ja	
  antrasii9nharmaana.	
  	
  

SISUSTUSVINKKI:	
  
AITO-‐sisustuslevyt  sopivat  niin  isojen  pintojen  
kuin  pienempien  yksityiskoh<en  korostamiseen.  
Tunnelmallinen  leveämpi  seinäpaneeli  
rauhoi;aa  <lan  ja  soveltuu  erilaisiin  
sisustustyyleihin  country-‐henkisestä  
baarikeiBöstä  minimalis<seen  valkoiseen  
skandiko<in.  Anna  sisustukselle  rytmikkyy;ä  
näy;ävien  valaisinten  muodossa.

RAILO-‐sisustuspaneeli	
  
RAILO-‐sisustuspaneeli  soveltuu  seinien  lisäksi  
loistavas<  myös  ka;ojen  paneloin<in.  RAILO-‐
sisustuspaneeli  soveltuu  myös  kosteiden  <lojen,  
kuten  suihkuhuoneiden,  ka;omateriaaliksi  
roiskevesisuojauksensa  ansiosta.  
*alimman  kuvan  hunajansävyinen  RAILO-‐
sisustuspaneeli  on  sävyte;y  asiakkaan  toiveiden  
mukaises<.
SISUSTUSVINKKI:	
  
Rimamainen  RAILO-‐sisustuspaneeli  täydentää  
sisustusta  kuin  taide.  
RAILO  sopii  erinomaises<  yhdiste;äväksi  Siparilan  
leveämpien  sisustuspaneeleiden  kanssa  ja  
rinnakkain  ase;elemalla  saat  pinnasta  
moniulo;eisen  katseenvangitsijan.  
Alvar  Aallon  inspiroiman  funkkistyylisen  
kokonaisuuden  luot  koko  seinän  
pystypaneloinnilla.

UUTTA!	
  VALO-‐sisustuspaneeli	
  
Heli  Mäkirannan  suunni;elemien  VALO-‐
sisustuspaneelien  muotoilussa  on  kiinnite;y  
erityistä  huomiota  <lan  valaisemiseen.  
Paneelien  välinen  avosauma  on  suunniteltu  
siten,  e;ä  led-‐nauha  on  mahdollista  piilo;aa  
paneelien  väliin.
VALO-‐sisustuspaneeleita	
  on	
  saatavana	
  
peiMävän	
  valkoisena	
  mäntynä	
  ja	
  kuultavan	
  
valkoisena	
  koivuna.	
  
SISUSTUSVINKKI:	
  
VALO-‐sisustuspaneeli  mahdollistaa  <lojen  
valaisun  nykyaikaisella  tavalla.  Himmen<men  
avulla  paneelisaumoihin  upote;ujen  led-‐
nauhojen  valotehoa  ja  kirkkau;a  voidaan  
säätää,  näin  <laan  saadaan  luotua  halu;u  
tunnelma  yleisvalaistuksesta  tunnelmoin<in  –  
arjen  luksusta!

VASTUULLISESTI	
  KAUNIS	
  KOTI	
  
Merki;ävin  tekijä  kodin  viihtyvyyteen  on  <lojen  op<moin<  asukkaiden  käy;ötarpeisiin.    
Koteihin  halutaan  tuoda  laadukkaita  materiaaleja,  kestäviä  kalusteita  ja  toiminnallisuu;a.  
Luonnonmateriaaleista  etenkin  puu  ikääntyy  hitaas<,  kauniis<  ja  arvokkaas<  pa<noituen.  Puu  on  
materiaalina  ympäristöystävällinen,  uusiutuva  ja  kierräte;ävä.  Se  on  myös  tehokas  hiilinielu:  puinen  
omako<talo  varastoi  hiiltä  30  tonnia,  joka  vastaa  yhden  perheen  10  vuoden  autoilua.
Me  Siparilassa  haluamme  olla  
mukana  vahvistamassa  
rakentamiskul;uuria,  joka  kunnioi;aa  
metsien  elinvoimaisuu;a  ja  tervey;ä  
sekä  edistää  kestävää  ja  terveellistä  
asumista.  	
  

TUTUSTU	
  MALLISTOOMME	
  

