ENNEN

Kahvilan yleisilme kaipasi päivitystä.

Työ käynnistyi asiakkaan toiveiden perusteella ideoitujen sisustussuunnitelmien teolla.

Kodikkaasti

KAHVILLA
Kun sisustetaan kahviloiden ja ravintoloiden kaltaisia
julkisia tiloja, huomio kiinnittyy käytännöllisyyteen.
Sisustuksen ilmeeseen kannattaa lähteä etsimään
inspiraatiota rakennuksen alkuperäisestä arkkitehtuurista.

P

Rento istumasoppi kutsuu viettämään aikaa. Tyynyt
ja talja lisäävät kotoisuuden tuntua.
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ohjois-Savon opiston sisustussuunnittelulinjan opiskelijat tekivät alkuvuonna sisustussuunnitelman ja loppustailauksen
kansalaisopiston tiloissa toimivaan Cafe Puistokartanoon. Historiallisessa miljöössä toimivan kahvilan yleisilme kaipasi päivitystä.
Lopputulos oli yhdistelmä kahden opiskelijaryhmän suunnitelmista sekä yrittäjän omista ideoista. Entiset valkeat seinät saivat lämpimämmän, beigen sävyn ja koivupintaiset
pöydät pinnoitettiin sisustuskalvolla. Vanhan
kasarmirakennuksen tunnusomainen punatiilinen ulkoasu sai jatkoa myös sisätiloissa, sillä
pitkän seinän koristeena käytettiin saman sävyistä tiilijäljitelmätapettia.
- Tiilipinta sopii erinomaisesti kansalaisopiston rakennukseen. Suunnittelussa kannattaakin
aina ottaa huomioon rakennuksen alkuperäinen
arkkitehtuuri, opettaja Anni Savolainen kertoo.

www.xpress.fi

Erilaisia tiloja eri tarpeisiin
Lisää kodikkuutta tilaan saatiin myös huonekasveilla sekä lämmintä valoa henkivillä lampuilla. Vitriini sai siirtyä syvennyksen tieltä, johon sisustetiin rento istumasoppi.
- Kahvilan sisustuksessa kannattaa ottaa
huomioon erilaiset asiakkaat ja mahdollisuuksien mukaan sisustaa erilaisia tiloja. Soppeen
voi mennä nauttimaan kahvikupposen yksin
vaikka puhelimen tai kirjan kanssa, Savolainen vinkkaa.
Soppi toimii samalla myös huoneen katseenvangitsijana.
- Siisti yleisilme on tärkeä. Kannattaa miettiä, mitä asiakas näkee ensimmäisenä kun astuu ovesta sisälle. Tässä tilassa huomio kiinnittyy heti ensimmäisenä kutsuvaan leposoppeen.

Kahvi on aina hyvä ajatus,
muistuttaa opiskelijoiden
tekemä liitutaulu.
Kahvilan pöydät saivat
uuden pinnoituksen.

alk.

Jo pienillä sisustuselementeillä ja viherkasveilla saa paljon aikaan.

57.510 euroa

Täyttä elämää.
TRENDikkäästi.
Tunnetko jo uusimman TRENDin? Dethleffsin matkailuautossa laatu, pitkä
käyttöikä ja käytännölliset yksityiskohdat ovat plussaa mutta parasta on
edullinen hinta.
Lomaillessasi Saksassa valmistetulla Dethleffsillä Sinulla on matkallasi tukena
yli 300 toimipisteen verkosto ympäri Eurooppaa.
Tutustu TRENDiin ja muihin malleihimme Best-Caravanilla Kuopiossa!
www.dethleffs.fi
dethleffssuomi

Kehyksiin päässeet tapetit toistavat rakennuksen punatiilistä ulkoasua.

Pohjois-Savon
opiston opiskelijat
vastasivat
suunnittelusta
opettaja
Anni Savolaisen
johdolla.

MITEN VOIMME
OLLA AVUKSI?
Anna meidän hoitaa yrityksesi
l muutto
l kierrätys
l logistiikka
l varastointi
Soita
pioon
meille Kuo
80
020 554 56

NIEMI PALVELUT OY
www.niemi.fi
www.xpress.fi
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