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suunnittelu opas
Naava® yhdistää kaikissa tuotteissaan ainutlaatuisen 
teknologian, luonnon oman älykkyyden ja kauniin 
skandinaavisen designin.
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Naa·va 
[ˈnɑːʋɑ] 

Naava on saanut nimensä jäkälästä, joka kasvaa 
vain pohjoisten metsien koskemattomassa ja 
raikkaassa ilmassa. Naava on merkki puhtaasta
ilmasta ja kutsu hengittää syvään.
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Kaikki alkoi maailman 
puhtaimmasta ilmasta

“Raittiissa ilmassa kävellessään  
kukaan ei tunne itseään uupuneeksi.”

Aki
Tarinamme on alkanut miljardeja vuosia 
sitten, kun saimme yhden luonnon 
arvokkaimmista aarteista: puhtaan ja 
raikkaan ilman. Kaupungistumisen ja 
modernien elämäntapojen myötä kuitenkin 
etäännymme yhä nopeammin siitä 
elin ympäristöstä, johon meidät on luotu 
elämään, ja ilmasta, jota meidät on luotu 
hengittämään. Vietämme suurimman osan 
ajastamme neljän seinän sisällä eristyksissä 
luonnosta, jossa ilma on koneellisesti 
tuotettua, saastunutta ja kuivaa.

Pysyäksemme hengissä tarvitsemme kolmea 
asiaa – ruokaa, vettä, ja ilmaa. Voimme 
selvitä ilman ruokaa kaksi päivää, 
ilman vettä neljä päivää, mutta 
ilmaa tarvitsemme joka minuutti. Jos 
näemme, että vesi lasissamme on likaista, 
emme juo sitä. Ilmaa emme kuitenkaan voi 
nähdä, emmekä voi myöskään valita olla 
hengittämättä sitä. 

Olen kotoisin Lapista, Posion kauniista 
maisemista. Vietin lapsuuteni ulkona 
seikkaillen upeassa luonnossa kirkkaiden 
järvien ja jokien sekä vihreiden metsien 
ympäröimänä. Olin etuoikeutettu. Sain  
hengittää maailman puhtainta ilmaa –  
mutta se oli ylellisyys, jota en osannut  
silloin arvostaa. Myöhemmin sairastuin 
vakavasti huonon sisäilman vuoksi. Tajusin, 
etten ole ainoa, joka kärsii kokemistani 
oireista. Tilanteeni täytyisi muuttua. Tapasin 
Nikon, joka oli tutkinut mikrobeja ja niiden 
luonnollista puhdistus kykyä. 
Saimme yhdessä idean. 
 
Seuraava globaali terveystrendi 
tulee olemaan ilma, jota hengitämme. 
Viimeiset vuodet olemme kehittäneet 
ainutlaatuista teknologiaa, joka tuo 
luonnon ja metsänraikkaan ilman sisälle 
työpaikkoihin ja koteihin. Visiomme on, 
että vuoteen 2025 mennessä yli miljardi 
ihmistä voi hengittää puhdasta ilmaa siellä 
missä vietämme suurimman osan 
ajastamme – sisälle.

AKI SOUDUNSAARI, NAAVAN PERUSTAJA

-AKI
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Anna luonnon
inspiroida

Millaisessa ympäristössä viettäisit 
mieluiten aikaasi?

Kehomme ja mielemme on kehittynyt koko evolutiivisen historian ajan
vuorovaikutuksessa monimuotoisen ympäristön, luonnon eri elementtien ja
elämänmuotojen kanssa. Tätä sisäsyntyistä kaipuuta luontoa kohtaan kutsutaan 
biofiliaksi.

Elämme kaupungeissa keskellä rakennettua ympäristöä, viettäen ajastamme jopa 90%
sisätiloissa. Tunnemme kuitenkin itsemme energisemmiksi ja onnellisemmiksi ollessamme 
ulkoa, kulkiessamme metsäpolkuja ja istuessamme järven rannalla. Kuvittele voivasi 
tuntea olosi yhtä virkeäksi siellä, missä eniten ajastasi vietät.

Biofilinen suunnittelu on konsepti, joka palauttaa yhteytemme luontoon jokapäiväisessä
elämässämme. Tuomalla biologisia tarpeitamme kaitsevia luonnollisia elementtejä, kuten 
vettä, valoa, kasveja ja luonnollisia materiaaleja moderniin, rakennettuun ympäristöömme, 
voimme luoda aidosti ihmisystävällisiä tiloja.
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Naava tuo luonnon hyödyt sisälle

Parantaa ilmanlaatua

Lisää hyvinvointia

Parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta

NOSTAA  
ENERGIATASOA

VÄHENTÄÄ SISÄILMA-
OIREITA

TUO AIDON  
LUONNON SISÄLLE

VÄHENTÄÄ HAITALLISIA  
KEMIKAALEJA

LISÄÄ  
TEHOKKUUTTA

ILMAISEE VIHREITÄ 
ARVOJA

OPTIMOI ILMAN-
KOSTEUDEN

PARANTAA KOGNITIIVISTA 
SUORITUSKYKYÄ

VÄHENTÄÄ  
SAIRAUSPOISSAOLOJA
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Biofilia

Akustiset hyödyt

Ei aiheuta melua (alle 21 dB)

Poistaa haitallisia kemikaaleja

Poistaa partikkeleja

Luonnollistaa sisäilmaa

Optimoi ilmankosteutta

Älyteknologia ja pilvipalvelu

Hyödyntää dataa ja sopeutuu tilaan

Huoltopalvelu

Helppokäyttöisyys, liikuteltavuus

Naava Ilmanpuhdistin Viherseinä Ilmankostutin
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Miksi Naava  
on ainutlaatuinen  
innovaatio?

Hiljainen (>21dB)

Naava tehostaa kasvien luontaista 
kykyä puhdistaa ilmaa
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Juuriston mikrobit 
puhdistavat ilman 
haitallisista kemikaaleista.

Toimivuutta seurataan 
reaaliajassa. Virhetilanteissa 
järjestelmä tekee 
automaattisia korjauksia tai 
lähettää paikalle huoltajan.

Applikaation avulla käyttäjä
voi tarkastella ja säätää
Naavan toimintoja. 

Naavan tekoäly analysoi
ja ohjaa toimintaa 
automaattisesti.

Naavan anturit mittaavat 
ympäristön ja Naavan sisäisiä 
olosuhteita.

Tuulettimet puhaltavat 
puhtaan ja luonnollisen 
raikkaan ilman takaisin 
tilaan.

1

Huoneilma imetään kasvien 
juuriston ja mullattoman 
kasvualustan läpi.
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Toimivuutta seurataan 
reaaliajassa. Virhetilanteissa 
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automaattisia korjauksia tai 
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Applikaation avulla käyttäjä
voi tarkastella ja säätää
Naavan toimintoja. 

Naavan tekoäly analysoi
ja ohjaa toimintaa 
automaattisesti.

Naavan anturit mittaavat 
ympäristön ja Naavan sisäisiä 
olosuhteita.

Tuulettimet puhaltavat 
puhtaan ja luonnollisen 
raikkaan ilman takaisin 
tilaan.

1

Huoneilma imetään kasvien 
juuriston ja mullattoman 
kasvualustan läpi.

Yhdessä tuotteessa yhdistyy monta toiminnallisuutta.
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Tieteellisesti  
todistettu
Naava on maailman tutkituin biologinen ilmanpuhdistin, jonka tuotekehittely perustuu moni-
alaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Naavan käyttämä teknologia on alunperin lähtöisin NASAn 
tutkimuksista, joissa löydettiin kasvien ilmaa puhdistavan tehon lähde – niiden juuristossa ja 
kasvulaustassa elävät mikrobit. Naavan ilmanpuhdistustehoa ovat tutkineet BRE- tutkimuslaitos, 
Sydneyn teknillinen yliopisto, VTT, sekä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot.

“Naava hyödyntää innovatiivisesti viherseinäteknologia- alan 
parhaita, eri puolilla maailmaa tieteellisesti tutkittuja käytäntöjä. 
Siksi sen poikkeuksellinen tehokkuus ilman epäpuhtauksien  
poistajana ei tullut meille yllätyksenä. 
 
Kehitimme perusteellisimman testausohjelman, jota viherseinä- 
järjestelmien tieteellisessä tutkimuksessa on tähän mennessä 
käytetty, ja Naava ylitti odotuksemme kaikissa suhteissa.”
 
DR. FRASER TORPY, SYDNEYN TEKNILLINEN OPISTO

Naavan biofilttereissä elävät kasvit  
ovat ilmanpuhdistusteholtaan  
ylivoimaisia verrattuna tavallisiin 
mullassa kasvaviin ruukkukasveihin.

Naava maksimoi kasvien  
ilmanpuhdistustehon

Lue lisää  
www.naava.io/science

NAAVA POISTAA EPÄPUHTAUKSIA ILMASTA TEHOKKAASTI JA TASAISESTI

”
NAAVA-TILASSA IHMISET

• ovat onnellisempia ja rentoutuneempia
• tekevät vähemmän virheitä
• kärsivät vähemmän huonon sisäilman  
 oireista (väsymys, päänsärky, kuivat  
 silmät, hengitysoireet)
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Naavojen optimaalinen 
sijoittelu
Naavat voidaan asettaa näyttäväksi sisustuselementiksi joka parantaa tilan
viihtyisyyttä, tilanjakajaksi monipuolistamaan ja parantamaan tilan käyttöä,  
tai optimoimaan ilmanlaatua ja kosteutta työpisteiden läheisyyteen,
neuvotteluhuoneisiin ja taukotiloihin. 
 
Asiantuntijamme auttavat valitsemaan juuri teidän tarpeisiinne sopivat tuotteet  

ja niiden sijoittelun, olivat tilanne sitten vasta suunnitteluvaiheessa, hiljattain

valmistuneet, tai kaipaavat jo uudistusta.

Avokonttorit

Yhteistilat

Liiketilat

Kokoushuoneet

Oppimisympäristöt

Aula- ja odotustilat
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Kasvit tekevät Naavasta kauniin katseenvangitsijan, mutta itse ilmanpuhdistusteho 
piilee älykkään viherseinän sisällä. Koko Naavan teknologia on luotu tehostamaan
kasvien juuriston ja siellä elävien, ilmaa puhdistavien mikrobien toimintaa. Innovaa- 
tiomme ansiosta Naava toimii luonnollisena ilmansuodattimena eli biofiltterinä.

Naava moninkertaistaa kasvien  
kyvyn puhdistaa ilmaa

VALIKOIDUT KASVITMULLATON KASVUALUSTA

Naavassa käytetään pitkän tutkimus- ja testijakson avulla valikoituja, ilmanpuhdistukseen 
parhaiten soveltuvia ja kestävimpiä, allergiaystävällisiä kasvilajeja.

Kasvit elävät epäorgaanisessa kasvualustassa, joka ei haise, homehdu eikä allergisoi.  
Sama kasvualusta myös optimoi kasvien juuriston puhdistustehoa.

Kasvit

HERTTAKÖYNNÖSVEHKA -  
PHILODENDRON SCANDENS

TRAAKKIPUU -
DRACAENA DEREMENSIS 

‘DORADO’

TRAAKKIPUU -
DRACAENA DEREMENSIS 

‘SURPRISE’

SIROLIUSKA-ARALIA -      
SCHEFFLERA ARBORICOLA ‘NORA’ 

HERTTAKÖYNNÖSVEHKA 'BRASIL' -  
PHILODENDRON SCANDENS ‘BRASIL’

TRAAKKIPUU - 
DRACAENA DEREMENSIS  

‘WHITE JEWEL’

SIROLIUSKA-ARALIA -   
SCHEFFLERA ARBORICOLA 

‘CHARLOTTE’

TRAAKKIPUU -  
DRACAENA DEREMENSIS  

‘COMPACTA’ / ‘GREEN JEWEL’

TRAAKKIPUU - 
DRACAENA DEREMENSIS  

‘LEMON SURPRISE’
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Naavan mukana tulee aina Naavan oma ja laadukas huoltopalvelu. Naava
Service pitää huolen Naavan hyvinvoinnista puolestasi. Se pitää  sisällään
etäjärjestelmän jonka avulla Naavan toimintaa valvotaan ja ohjataan 
vuorokauden ympäri, sekä Naava Service tiimin säännölliset käynnit.

service

NAAVA OS 
Naavan etäjärjestelmä pitää huolta 
siitä, että sen kasvit voivat hyvin ja 
Naava toimii kuten pitää: automa-
tisaatio ja tekoäly ohjaavat Naavan 
kastelua, valaistusta, sekä ilman-
kiertoa. Sen avulla myös Naava 
Service -tiimi on tilanteen tasalla 
siitä, kuinka Naavasi voi. 
 
 
SERVICE-TIIMI 
Naavan Service-tiimi huolehtii 
kasvien hyvinvoinnista siistimällä 
ja ravitsemalla niitä. Säännöl- 
lisillä käynneillä Naavan kasveja  
hoidetaan ja tarpeen vaatiessa  
vaihdetaan uusiin. Keltaisia lehtiä  
voi halutessaan itse napsia pois. 
 
 
100% TAKUU 
Asiakkailla on Naava Service - 
sopimuksen voimassaolon aikana 
täysi takuu kasveille ja kaikille  
Naavan kuluville osille. 

 
NAAVA APP 
Voit seurata oman Naavasi
toimintaa sovelluksen kautta.
www.naava.app

VESIASTIAN TÄYTTÖ 

Naavan tuotteita ei liitetä vesijohtoverkkoon, jonka ansiosta tuotteet ovat turvallisia, helposti 
asennettavia ja myös tilan mukana ajan myötä eläviä. Vesiastia tulee täyttää säännöllisesti 
noin kerran viikossa: sovelluksen avulla voit seurata vedentäytön tarvetta ja saat siitä
tarvittaessa myös muistutuksen. Vesiastian täytön voi vastuuttaa omalle siivous- tai viherpal-
velulleen, tai Naava Premium -palvelun valitsemalla myös Naavan vesiastian täyttö kuuluu 
hintaan. Premium palvelu on saatavilla asiakkaille, joiden tiloissa on vähintään kolme Naavaa
pääkaupunkiseudulla tai Jyväskylän alueella.

http://www.naava.app
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Naavan matka luoksesi

1. Tilakatselmus
Asiantuntijamme auttavat parhaan ratkaisun valitsemisessa ja 

Naavojen sijoittamisessa tilaan.

Lue myös usein kysytyt kysymykset nettisivuiltamme: https://www.naava.io/fi/usein-kysytyt-kysymykset

2. Toimitus ja asennus

3. Viherseinä älykkääksi

Naava toimitetaan tilaasi useimmiten moduuleina. Naava Service -tiimi kasaa 
rungon paikan päällä ja kasvit ruukkuineen sommitellaan paikoilleen.

Asennuksen yhteydessä Naava Service yhdistää tuotteet Naavan etäjärjestelmään 
ja asentaa sen käyttövalmiuteen toivotuilla asetuksilla.

https://www.naava.io/fi/usein-kysytyt-kysymykset


24 25naava.io naava.io

Naava N-sarja
Parhaasta on nyt tehty entistä parempi.
 
Naava N-sarja päivittää koko tuoteperheen laadun ja kestävän kehityksen
standardit uudelle tasolle. Minimalistista designia on viimeistelty huolellisin
yksityiskohdin päähuomion pysyessä kasvien runsaudessa*, samalla kun sen sisällä 
olevaa teknologiaa on kehitetty älykkäämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.  
* Tuotteiden N-sarjan mukaiset ulkoasut voit tarkastaa seuraavalta aukeamalta alkavista tuote-esittelyistä. 

Luonnon inspiroima

Naavan designissa näkyvät pohjoisen luonnon värit ja muodot. Rungon muotoilu on skan-
dinaavisemn minimalistinen, ja N-sarjan tuotteet ovat edeltäjiään sirompia. Vesiastian
kannessa oleva korkki tekee vedentäytöstä helppoa, ja Naava One Slim -mallissa korkki on 
katseelta piilossa etupaneelin kasvien seassa. Naavan runko on maalattua alumiinia, 
joka on saatavilla joko grafiitinmustana tai lumenvalkoisena.

Grafiitinmusta 
RAL 9011

Lumenvalkoinen
RAL 9016

Vihreä, vihreämpi, Naava

Naavassa vihreää eivät ole ainoastaan kasvit. Tuotteen uudistuksessa on paranneltu kestävän 
kehityksen mukaisia tavoitteita. Naavojen kuljetuksesta syntyviä päästöjä on pienennetty
tehostamalla logistisia ratkaisuja ja Naavoihin tarvitaan nyt vähemmän raakamateriaaleja ja 
ne ovat paremmin kierrätettävissä. Tuotteen teknologista ikää on pidennetty, ja olemme
panostaneet myös käytettyjen tuotteiden uudelleenmyyntiin.

• 45% vähemmän raakamateriaaleja

• 49% vähemmän alumiinia

• 45% vähemmän muovia

• 48% vähemmän elektroniikkamateriaalia
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one
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Vapaasti seisova Naava One toimii seinän viereen  
sijoitettuna tai käytännöllisesti tilanjakajana.

KOOT      KASVIT TILA  MAX 

Leveys  Korkeus Syvyys 
600 mm 2097 mm 294 mm 35 kpl  36 m2  195 kg
1000 mm 2097 mm 294 mm 63 kpl  60 m2

1000 mm 2307 mm 294 mm 72 kpl  60 m2

PAINO
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one s l im
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Naava One Slim on siro ja elegantti. Se mahdollistaa tuotteen integroinnin 
sulavasti tilaan rungon linjaisen, kapean vesisäiliön ansiosta. 

KOOT      KASVIT TILA  MAX

Leveys  Korkeus Syvyys
1000 mm 2097 mm 160 mm 63 kpl  20 m2  136 kg
1000 mm 2307 mm 160 mm 72 kpl  20 m2

Naava One Slim kiinnitetään aina seinään.

PAINO
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duo
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Kaksipuoleinen Naava Duo on vapaasti seisova malli  ja oiva tilanjakaja. 
Näyttävä, vihreä katseenvangitsija  parantaa myös tilan akustiikkaa.

KOOT      KASVIT TILA  MAX

Leveys  Korkeus Syvyys
1000 mm 2097 mm 434 mm 126 kpl  65 m2  301 kg
1000 mm 2307 mm 434 mm 144 kpl  65 m2

PAINO
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f low
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f low

Naava Flow on vapaasti seisova, muotoilultaan matala malli joka toimii seinän 
viereen asennettuna tai tilanjakajana, joka jättää näkymän avoimeksi.

KOOT      KASVIT TILA  MAX

Leveys  Korkeus Syvyys
600 mm 1373 mm 294 mm 20 kpl  20 m2  176 kg
1000 mm 1373 mm 294 mm 36 kpl  35 m2

PAINO
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f low duo
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f low duo

Naava Flow Duo on vapaasti seisova,  kaksipuolinen viherseinä. Se toimii 
tilanjakajana, joka tarjoaa yksityisyyttä jättäen kuitenkin tilan avoimeksi.

KOOT      KASVIT TILA  MAX

Leveys  Korkeus Syvyys
600 mm 1373 mm 434 mm 40 kpl  20 m2  251 kg
1000 mm 1373 mm 434 mm 72 kpl  35 m2

PAINO
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oasis
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Naava Oasis on tila tilassa, joka tuo luonnon oman keitaan neljän seinän 
sisälle. Naavan viherseinien ympärille suunniteltu kokonaisuus luo raikkaalle 
ilmalle omistetun alueen. Naava Oasis soveltuu erityisesti avoimiin tiloihin 

luomaan mahdollisuuksia etäisyydelle ja yksityisyydelle, säilyttäen kuitenkin 
tilan yhtenäisyyden.

KOOT   2X3  3X3  DESIGNER

Ulkomitat:
Korkeus  2421 mm 2421 mm 2121 mm
Leveys   3444 mm 3444 mm  *
Syvyys   2444 mm 3444 mm  *

Sisämitat:
Korkeus  2121 mm 2121 mm 2121 mm
Leveys   3000 mm 3000 mm  *
Syvyys   2000 mm 3000 mm  *

Kuin sukellus metsän hiljaiseen katveeseen, Naava Oasis pehmentää valon, äänen ja 
ilman liikkeitä avoimessa tilassa. Tuo luonnon stressiä vähentävä vaikutus ja sen
raikas, puhdas ja kostea ilma sinne, missä sitä eniten tarvitsemme.

Naava Oasis on saatavilla kahtena standardikokona. Naavojen määrällä, mallilla ja
sijoittelulla saadaan aikaan erilaisia kokonaisuuksia eri tarkoituksiin sopiviksi.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa myös muita vaihtoehtoja tuotteen kokoonpanolle.

Standardimallien päätyseinään voidaan sijoittaa 1-2 Naavaa. Yhteensopivia malleja ovat 
metrin levyiset Naava One sekä Naava Duo, joita on saatavilla joko valkoisella tai mustalla
rungolla. Naava Onen takaseinä peittyy tuotteen ulkopuolella vanerilevyn taakse, ja Naava 
Duon avulla kasvien runsaus ulottuu myös ympäröivään tilaan. 
 
Naava Oasiksen suunnitteluoppaan voit ladata täältä: www.naava.io/naava-oasis

http://www.naava.io/naava-oasis
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Lisävarusteet
Naava Skate rulla-alusta mahdollistaa tuotteen liikuttelun tilassa. Rulla-alusta on 
saatavilla kaikkiin vapaasti seisoviin malleihin.

Hyödynnä tilanjakajan 
molemmat puolet
Naava One mallin toiselle puolelle on 
saatavissa magneettinen valkotaulu. 
 
Asiantuntijoidemme kanssa voit myös keskustel-

la muista tavoista hyödyntää Naavaa sisustuksessa 

esimerkiksinäyttävänä taustana yrityksesi logolle.

Kuva: Eric Lagnell, M Moser Associates

Tee Naavastasi liikkuva



64 65naava.io naava.io

Asiakkaitamme
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Svea Ekonomi
Pohjoismaiden johtava rahoitusalan palveluntarjoaja investoi rohkeasti myös 
työntekijöidensä hyvinvointiin. Vuosien menestys parhaimpia työpaikkoja etsivässä 
Great Place to Work -kilpailussa on selkeä osoitus Svea Ekonomin työntekijöiden 
hyvinvointia edistävistä arvoista. 

Tutkimme pitkään viherseinätoimittajien 
tarjoamia mahdollisuuksia ja Naavat  
erottautuvat ominaisuuksillaan joukosta 
selvästi. Naava-älyviherseinien ilman-
puhdistusteknologia ja aiheesta tehdyt  
tutkimukset olivat tekijöitä, jotka johtivat 
Naava-älyviherseinien valintaan Svea  
Ekonomin uusiin työtiloihin. Naavojen  
sijainti toimitiloissa suunniteltiin niin,  
että raikkaasta sisäilmasta hyötyvät  
sekä työntekijät että asiakkaat. 

JUKKA RYTKÖNEN, TALOUSPÄÄLLIKKÖ

”
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Pohjoismaiden johtava rahoituspalveluiden tarjoaja SEB halusi muuttaessaan 
luoda uusiin tiloihin työtilat, jonne haluaa tulla mieluummin kuin jäädä kotiin. 
Uuteen tilaan muuttaessa Naavat haluttiin paikkaan, jossa työntekijät pääsevät 
nauttimaan niistä pitkin päivää. Sisustusarkkitehtitoimisto Gullstén & Inkinen 
uudisti työtilat vastaamaan työyhteisön tarpeita yhdessä työntekijöiden kanssa.

SEB

Naavat sopivat hyvin tilanjakajaksi, kun 
molem mat puolet saatiin käyttöön. Se, että 
kaunis tilan jakaja puhdistaa myös ilmaa, 
on valttikortti. 

JARI KINNUNEN, SISUSTUSARKKITEHTI  
GULLSTÉN & INKINEN

”
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Halusimme luoda uuden toimiston tilat  
ihmisten ehdoilla, miettien mikä on meille  
toimivinta, järkevintä sekä motivoivinta. 
SEB:läiset osallistuivat itse vahvasti työhön 
alusta saakka.

SALLA NYQVIST, HR BUSINESS PARTNER

”
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Baskin Robbins
Kuuluisalla Gangnamin alueella Seoulissa sijaitseva Baskin Robbins Brown Cheong 
dam on korkeatasoinen jäätelökauppa, jossa ihmiset voivat nauttia yli 100:sta  
erilaisesta jäätelömausta, kahvista ja jälkiruoasta. Naavat luovat ilmansaasteista 
kärsivään suurkaupunkiin raikkaan ilman keitaan Baskin Robbinsin asiakkaille.  
Vehreys ja virkistävä ilma houkuttelevat valitsemaan tämän positiivisen ympäristön 
jäätelön nauttimiselle.
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Staples
Staples tarjoaa nykyään kaiken tarpeellisen työympäristöihin: niistä tutuista  
toimistotarvikkeista työtilojen suunnitteluun, kalusteisiin, teknologia  ja laite-
ratkaisuihin sekä elintarvikkeisiin. Uuden ajan toimivat työympäristöt tukevat ja 
innostavat ihmisiä työntekoon ja yhteisiin tuloksiin. Staplesin uuden strategian  
ansiosta oli luonnollista naavoittaa uusi Pitäjänmäen pääkonttori.
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Naavat tuovat luonnon työtilaamme. 
Ne todistettavasti puhdistavat sisäilmaa 
ja toimivat myös sisustus  -elementtinä 
virkistäen  työtilamme ilmettä 
entisestään.
 
KIRSI UTTI, HR-JOHTAJA

”
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Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto M Moser muutti yhteen Manhattanin 
vanhimmista pilvenpiirtäjistä, joka rakentamisensa aikaan vuonna 1911 oli myös  
kaikkein korkein. He päättivät antaa tiloille uuden elämän, ja remontoivat ne  
vastaamaan nykyajan ihmisten ehtoja LEED, WELL Platinum, sekä RESET  
standardien mukaisesti.

Ilman raikkaudesta pitävät huolta viisi Naavan viherseinää. Siirreltävien mallien 
avulla tilojen toiminnallisuutta on helppo muuntaa moneen tarkoitukseen  
sopivaksi. Toimiston materiaalit ovat vähäpäästöisiä, ilmanvaihto suodattaa  
ulkoa tulevaa ilmaa ja sen laatua valvotaan. Kokonaisvaltaisesti terveelliseen 
työympäristöön panostaminen on työntekijöihin panostamista.

M Moser Associates

Kuvat: Eric Laignel & M Moser Associates
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Euler Hermes
Kun luottovakuutusyhtiö Euler Hermes muutti uuteen toimistoon, tiloista  
haluttiin toimivat, mukavat ja inspiroivat. Tiloja piristämään toivottiin ehdottomasti 
viherseiniä niiden kauniin ulkonäön takia. Se, että Naavan älykkäät viherseinät ovat 
muutakin kuin kauniita sisustuselementtejä, oli positiivinen yllätys.

Olin aiemmin nähnyt viherseiniä useissa  
toimistoissa ja yleisissä tiloissa. Päätin,  
että jos joskus muutamme uusiin tiloihin,  
haluaisin ehdottomasti viherseinän. Pian 
eteen tulikin toimistomuutto ja Naavalta  
oltiin yhteydessä samoihin aikoihin. Päätös  
oli helppo, kun opin, että kauniin ulkokuoren 
lisäksi Naavan viherseinät oikeasti 
vaikuttavat sisäilmaan ja ihmisten 
vireystilaan.  

TIINA BJÖRQKVIST, MAAJOHTAJA

”
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Hanken
Hanken, ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu Helsingissä, investoi runsaaseen 
määrään Naava-tuotteita. Hankenin johto uskoo tieteelliseen näyttöön, joka  
osoittaa korkealaatuisen sisäilman merkityksen älykkyyteen ja suorituskykyyn. 
Korkeatasoinen ja innovatiivinen kauppakorkeakoulu haluaa luoda opiskelijoilleen 
parhaat mahdolliset opiskeluolosuhteet.

”Naavat asennettiin tiloihin, joissa opiskeli-
jat viettävät pitkiä aikoja kuten kirjaston  
lukusaliin ja ryhmätyötiloihin. Naavojen 
tuottaman korkealaatuisen sisäilman on 
tarkoitus luoda parhaat työolosuhteet  
opiskelijoille, jotka ajoittain istuvat  
pitkiäkin aikoja tenttikirjojensa ääressä.
 
KAREN SPENS, REHTORI
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Nespresso  
Professional
Nespresso Professionalin toimisto Helsingin Sörnäisissä on virikkeellinen 
ympäristö, jossa mieltä virkistävät Nespresson kahvin ja BE WTR:n raikkaan  
veden lisäksi myös Naavanraikas ilma. Energian ja inspiraation löytäminen ei ole 
haastavaa tässä toimistossa, jossa on tarjolla virikkeitä niin keholle kuin mielelle.
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”Halusimme toimiston josta ihmiset  
voivat lähteä energisempinä kuin  
olivat sinne tullessaan. 
 
MINTTU VÄISÄNEN, MANAGING DIRECTOR
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Tekniset tiedot ja 
asennusvaatimukset

 
VERKKOYHTEYS
 
WiFi tai mobiiliverkkoyhteyden kautta
Naava päivittyy automaattisesti. Se myös
mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan
Naavan sekä sen ympäristön olosuhteiden 
seuraamiselle.
 
TURVALLISUUS

Turvallisuussyistä Naava One Slim mallit 
kiinnitetään aina seinään, ja Naava One
mallit silloin kun ne sijoitetaan seinän
viereen. Naava ei roiku seinällä, vaan tukee 
kaiken painonsa lattiaan. Naava One voidaan 
asentaa myös muualle kuin seinän viereen, 
jolloin sen pohjaan asennetaan joko
kaatumiselta suojaavat tassut tai
rulla-alusta. Naava Service huolehtii että 
tuotteesi on asennettu standardien
mukaisesti. Seinämateriaalista riippuen
kiinnitys tehdään poraamalla taustaseinään 
ruuvit Naavan molemmista yläreunoista.

NAAVAN SIJOITUS TILASSA 
 
Naava tulee sijoittaa tilaan, jonka lämpötila  
on vähintään +16 astetta. Naavaa ei
suositella ilmastoinnin poistoaukon lähelle 
sijoitettavaksi, optimaalinen sijainti on
lähellä tuloaukkoa.

Naavan päälle pitää aina jäädä 100 mm tilaa 
huoltoa varten. Jos Naava upotetaan seinään, 
tulee molemmilla sivuilla olla 25 mm sekä
yläpuolelle 100 mm tyhjää tilaa asennusta
varten. 

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Naava tarvitsee pistokepaikan, jossa on 
jatkuva virransyöttö. Yksipuoliset mallit
kuluttavat keskimäärin 15 kWh/kk ja
kaksipuoliset 30 kWh/kk.

Naavan sähköjohto voidaan laittaa joko 
tuotteen takaseinään tai sen katosta tilan 
ilaan parhaiten sopivan ratkaisun mukaan.
Pistokkeelle sopiva paikka on joko Naavan 
yläpuolella tai sen takana. Kun Naava 
asennetaan seinää vasten, pistorasia ei saa 
jäädä tuotteen taakse.

VALAISTUS
 
Oman integroidun valaisimensa ansiosta Naava 
ei tarvitse muita valonlähteitä tai luonnonvaloa. 
Automaatio pitää huolen siitä, että valot
syttyvät ja sammuvat toivottuina ajankohtina. 
Naavan valot ovat energiatehokkaita LED-
valoja joiden värisävy on luonnollisen
valkoinen 5700K ja niiden valoteho 
2000-2500 luxia. Valot on kohdistettu Naavan 
kasveihin, joten ne eivät häikäise. Naavan 
valoa voidaan himmentää sovelluksen avulla.

Naava voidaan halutessa valaista myös
spottivalaisimilla, jotka  kiinnitetään erikseen 
Naavan yllä olevaan kattorakenteeseen
spottikiskolla. Global Trac Pro 3 -vaihekiskon 
kiinnityksestä huolehtii asiakas. Kisko tulee 
asentaa 1,5–2 metrin päähän Naavasta. Kiskon 
tarkka etäisyys seinästä käydään läpi Naavan 
asiantuntijoiden kanssa. Joko Naavan tiimi tai 
asiakas itse tilaa kiskon mittojen mukaisesti.
Valaistuksen tulee olla säädettävissä Naavan 
asiantuntijoiden  antaman ohjeistuksen
mukaan. Normaalisti valot ovat päällä klo 7-22 
välisen ajan. Spottivalaisimia on saatavilla joko 
valkoisena, hopeana tai mustana.
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TILAUKSET JA MYYNTI
 
sales@naava.io 
+358 14 459 1503

LISÄTIETOJA
 
info@naava.io 
+358 40 533 9758 

Naava Service 
+358 144 591 502 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme –  
toteutamme tilakatselmuksen veloituksetta.

Naava® on rekisteröity tuotemerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suunnittelijamme auttavat luomaan tiloihisi ja niiden käyttötarpeisiin parhaan
kokonaisuuden. Ota yhteyttä meihin, niin tehdään yhdessä terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
ympäristö sinulle ja asiakkaillesi!

www.naava.io

https://www.instagram.com/breathenaava/
https://www.facebook.com/breathenaava
https://www.linkedin.com/company/naava/
https://fi.pinterest.com/breathenaava
https://twitter.com/breathenaava
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