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NAAMANKA Uutiset 

NAAMANKA on uusi suomalainen huonekalualan yritys, jonka tuotteet soveltuvat niin julkisiin tiloihin kuin 
koteihinkin. Koko mallisto on sis.arkk, MA Samuli Naamangan suunnittelema – hänen käsialansa tuotteissa 
näkyy voimakkaasti. Koko Clash sarja valmistetaan Suomessa. 

 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS 
Naamanka tuo mallistonsa Clash 200-sarjan kalusteisiin uuden  
pintakäsittelyn – nitrauksen. Nitrausuuneilla voidaan tehdä useita  
erilaisia käsittelyjä, joista yleisin on mustanitraus, minkä erityis- 
ominaisuutena on sen kova pinta. Yhtenä em. käsittelyn etuna  
mainittakoon myös sen ympäristöystävällisyys; prosessissa ei synny  
minkäänlaisia jätteitä sen paremmin kuin päästöjä ilmaan.  
Mustanitraus onkin tästä syystä korvannut jo useissa käyttökohteessa 
muut pintakäsittelyvaihtoehdot. 

TUOTEUUTUUDET 
Kokopuinen Clash 300 -tuolisarja on mallistouutuutena valmistunut 
täydentämään jo entuudestaan tuttuja Clash 200-sarjan kalusteita. 
Uusi sarja on kokonaisuus; kevyt yleistuoli, jakkara ja baarijakkara sekä 
kaksi kevyttä aulatuolia.  
Mallisto soveltuu käytössä erinomaisesti niin julkisiin tiloihin kuin 
koteihinkin. 

TOGETHER. 
NAAMANKA ja Rugs Kristiina Lassus esittelevät tuotteitaan tänä vuonna Milanon Design viikolla Palazzo Littassa 
(huone 13) yhteisnäyttelyllään - Together. Tervetuloa! 
 
 

SAMULI NAAMANKA, sisustusarkkitehti, MA 

Sisustusarkkitehti Samuli Naamanka (s. 1969) tunnetaan monipuolisena muotoilijana, jonka töissä yhdistyvät harkittu muotokieli ja teknisesti 
uutta luovat ratkaisut. Naamanka on erikoistunut tuote- ja sisustussuunnittelun lisäksi ympäristösuunnitteluun. Hän on tehnyt uraa uurtavaa 
työtä muun muassa betonin tuotekehittelyn hyväksi. Sen tuloksena on syntynyt esimerkiksi patentoitu keksintö Graafinen Betoni. 
Samuli Naamanka on palkittu mm: Julkisivuyhdistyksen kehitystyöstä 2004. – SIO huonekalusuunnittelija -palkinto vuonna 2005. – FX Design 
Award, London 2003. – The Nordiska Design Prize, 2008 ja EcoDesign 1. palkinto Habitare 2010, The Biodegradable Roll on lamp shade - judge by 
Ingo Maurer.  Hän on myös saanut Taiteen edistämiskeskuksen 5-vuotisen taiteilija-apurahan 2009-2013. Viimeisin Samuli Naamangalle 
myönnetty tunnustus on Askon Säätiön Asko Avonius muotoilupalkinto, joka jaetaan joka kolmas vuosi. Tunnustus on yksi Suomen suurimmista 
palkinnoista arkkitehdille tai muotoilijalle.

 
Yhteydenotto Leena Puttaa-Sollo 
puhelin 040 84 95 480 
S-posti info@naamanka.fi 
Facebook https://www.facebook.com/Naamanka2017/  
Instagram    https://www.instagram.com/naamankafurniture/  
Pinterest     https://fi.pinterest.com/naamanka1254/  
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