


Naava kutsuu hengittämään
pohjoisen metsän puhdasta ja 
raikasta ilmaa. Yhdistämällä 
luonnon miljoonien vuosien 
kehitystyön modernin
teknologian ja skandinaavisen 
designin kanssa, tuomme
luonnon hyvät vaikutukset 
sinne, missä niitä eniten
tarvitsemme – sisälle.



HENGITTÄMÄSI ILMA VAIKUTTAA TERVEYTEESI  
JA SUORITUSKYKYYSI

• Vietämme n. 90 % ajastamme sisätiloissa

• Hengitämme päivittäin yli 10 000 litraa sisäilmaa

• Tunkkainen, väsyttävä sisäilma heikentää työn tuottavuutta 6–9 %*

• Jopa 15 % sairauspoissaoloista liittyy sisäilmaan** 
 

SISÄILMA ON HARVOIN TERVEYDELLE OPTIMAALISTA

• Sisätiloihin päätyy koneellisen ilmanvaihdon kautta ulkoa  
 pakokaasuja, ilmansaasteita ja katupölyä

• Sisäilmaan haihtuu kemikaaleja rakennus- ja pintamateriaaleista,  
 huonekaluista ja teknisistä laitteista

• Ihmisen elimistöä ei ole luotu koneellisesti käsiteltyyn sisäilmaan.  
 Tarvitsemme riittävää altistusta luonnolle ja luonnollisia,  
 hyviä mikrobeja pysyäksemme terveinä.

* Bakó-Biró et al., 2004; Fanger, 2006; Kosonen & Tan, 2004; Wyon, 2005 
** Seppänen et al., 1998

Office fatigue kuva tähän



Miten Naava vaikuttaa?
 
Raikkaassa sisäilmassa jaksat keskittyä työhösi paremmin ja sinulla riittää
energiaa myös vapaa-ajalle. 

Miksi Naava on  
ainutlaatuinen innovaatio?

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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Hiljainen (>21dB)

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



Kasvien kauneutta, biofiltterin tehoa

VALIKOIDUT KASVIT 

Käytämme kauneimpia, kestävimpiä ja allergiaystävällisiä, pitkän  
tutkimus- ja testijakson avulla valikoituja kasvilajeja laadun ja  
visu aalisen efektin takaamiseksi. 

AINUTLAATUINEN, MULLATON KASVUALUSTA 

Itse kehittämämme mullaton kasvualusta aktivoi juuriston mikrobeja 
ja mahdollistaa Naavan ilmanpuhdistustehon. Kasvualustamme ei  
homehdu eikä aiheuta allergisia reaktioita.

Näiden kolmen innovaation ansiosta Naava toimii luonnollisena 
ilmanpuhdistajana.

KASVIEN JALOSTUSPROSESSI

Kasvit pestään tavallisesta mullastaan ja uudelleenistutetaan omaan  
epäorgaaniseen, ilmavaan kasvualustaamme ja erityisiin Naava- 
ruukkuihin, jotka yhdessä mahdollistavat tehostetun ilmankierron. 

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’



JUKKA RYTKÖNEN, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SVEA EKONOMI

”Ilmanpuhdistusteknologia ja aiheesta tehdyt  tutkimukset olivat
tekijöitä, jotka johtivat Naavojen valintaan.”

”Naavan ero muihin kasviratkaisuihin verrattuna tulee todella  
selkeästi esille hengitysilmassa.”

SATU YLITALO, KOSMETIIKAN MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, SOKOS JYVÄSKYLÄ

”Naavojen avulla jaksamme työskennellä työpäivän loppuun asti  
tehokkaina, jolloin myös vapaa-ajasta pääsee nauttimaan virkeänä.”

KLAUS KUHANEN, TOIMITUSJOHTAJA, JCDECAUX FINLAND

Asiakkaidemme kokemuksia 
Naavasta

ASIAKKAITAMME



Näin Naava toimii
5

7

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.

2

3

Juuriston mikrobit 
puhdistavat ilman 
haitallisista kemikaaleista.

Tuulettimet puhaltavat 
puhtaan ja luonnollisen 
raikkaan ilman takaisin 
tilaan.

1

Huoneilma imetään kasvien 
juuriston ja mullattoman 
kasvualustan läpi.
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Naava N-sarja
LUONNON INSPIROIMA

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.

TILAN TARPEET EDELLÄ

Naavan tuotevalikoima on suunniteltu tarjoamaan jokaiseen
tilaan yksilöllisesti sopiva ratkaisu, mutta myös elämään tilan
mukana sen käyttötarkoituksen muuttuessa. Lisävarusteina
saatavat rulla-alusta ja magneettinen valkotaulu tekevät Naavasta 
entistä monikäyttöisemmän. Tuotteen runko on alumiinia, jonka 
voi valita joko valkoisena tai grafiitinmustana. Kaikkien tuotteiden 
teho riittää 40-60m2 tilaan. Toimitusaika on noin 4 viikkoa.

* Asiakaskohteiden kuvat sisältävät N-sarjaa edeltäviä malleja. Uuden mallin mukaisen ulkoasun voit
  tarkastaa seuraavalta aukeamalta alkavista tuotekuvista.



Vapaasti seisova Naava One toimii seinän viereen 

sijoitettuna tai käytännöllisenä tilanjakajana.

Naava One -malliin saatavilla valkotaulu
sekä rulla-alusta.

KOOT

Leveys  Korkeus Syvyys

600 mm 2097 mm 294 mm

1000 mm 2097 mm 294 mm

1000 mm 2307 mm 294 mm



Naava One Slim mahdollistaa tuotteen integroinnin sulavasti

tilaan rungon linjaisen, kapean vesisäiliön ansiosta.

 

Naava One Slim kiinnitetään seinään.

KOOT

Leveys  Korkeus Syvyys

1000 mm  2097 mm 155 mm

1000 mm  2307 mm 155 mm



Naava Duo on vapaasti seisova, tilanjakajana toimiva

viherseinä jossa kasveja on kummallakin puolella. 

Naava Duo -malliin saatavilla rulla-alusta.

KOOT

Leveys  Korkeus Syvyys

1000 mm  2097 mm 434 mm

1000 mm  2307 mm 434 mm



Naava Flow on vapaasti seisova, muotoilultaan matala malli

joka toimii seinän viereen asennettuna tai tilanjakajana.

Naava Flow -malliin saatavilla rulla-alusta.

KOOT

Leveys  Korkeus Syvyys

600 mm  1373 mm 294 mm

1000 mm  1373 mm 294 mm



Naava Flow Duo on vapaasti seisova, matalarunkoinen malli,

joka tarjoaa yksityisyyttä jättäen kuitenkin tilan avoimeksi.

Naava Flow Duo -malliin saatavilla rulla-alusta.

KOOT

Leveys  Korkeus Syvyys

600 mm  1373 mm 434 mm

1000 mm  1373 mm 434 mm



Naava Oasis on suunniteltu tehostamaan Naavan raikkaan ilman

ja kasvien vehreyden vaikutuksia avarassakin tilassa.

Naava Oasis tarjoaa tilaa keskittymiselle ja rauhoittumiselle.

Kysy myös designer -mallia!

KOOT

Korkeus  Leveys  Syvyys

2421 mm  3444 mm 2444 mm

2421 mm  3444 mm 3444 mm



Naava on merkki
hyvin voivasta työyhteisöstä

* Naava OS -teknologia vähentää tilastollisesti merkitsevästi työympäristön haittoja (Statisti 2015) 

SISÄILMAA PUHDISTAMALLA JA KOSTEUTTAMALLA  
NAAVA TUTKITUSTI POISTAA TAI VÄHENTÄÄ OIREITA:* 

PARANTUNEELLA SISÄILMAN LAADULLA  
ON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

• Silmien kuivuminen ja punoitus 

• Nuha, nenän kutina ja aivastelu

• Kurkkukipu ja nielun ärsytys 

• Kuiva iho ja ihottuma  

• Sairauspoissaolot vähenevät

• Työteho ja tuottavuus kasvavat

• Työpaikka koetaan houkuttelevammaksi

• Tilan akustiikka paranee; äänet  vaimenevat ja työrauha  lisääntyy

• Hengenahdistus 

• Päänsärky 

• Keskittymiskyvyn puute 

• Väsymys 

https://www.naava.io/fi/referenssit/staples


Naavan teknologia pitää 
kasveista huolta
puolestasi

ÄLYTEKNOLOGIA 

Vastaa Naavan hyvinvoinnista 24/7: 

• Anturit mittaavat tilan olosuhteita

• Automaattiset päivitykset pilviyhteyden avulla

• Ajantasainen tieto Naavan tilasta

• Automatisoitu kastelun ja ilmankierron säätely

• Tarkkaile Naavasi toimintaa helppokäyttöisen sovelluksen avulla

NAAVA SERVICE 

Huolehtii siitä, että  Naavasi näyttää aina yhtä hyvältä  
kuin saapuessaan: 

• Kasveille lisätään ravinteita

• Kasvit vaihdetaan tarpeen vaatiessa uusiin

• Nuupahtaneet lehdet poistetaan  
 ja seinän kasvua ohjataan

• Naavan yleisilme siistitään  
 ja pisteytetään järjestelmäämme

• Premium-palvelussa myös vesiastian täyttö kuuluu hintaan 

TAKUU

• Naava ei tuota lisäkuluja. Jos lamppu sammuu,  
 vaihdamme sen. Myös kasvit, ravinteet,  
 kasvualustan vaihdot ja ruukkujen uusimiset  
 tarvittaessa kuuluvat hintaan. 



 NAAVA ONE · SEB

https://www.naava.io/fi/referenssit/seb


NAAVA DUO · BASKIN ROBBINS

https://www.naava.io/fi/referenssit/baskin-robbins
https://www.naava.io/en/references/s%C3%A4terinportti


NAAVA ONE SLIM · PUR

https://www.naava.io/fi/referenssit/pur


TILAUKSET JA MYYNTI

+358 14 459 1503 
sales@naava.io

LISÄTIETOJA

+358 40 533 9758 
info@naava.io

NAAVA FLOW DUO

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme –  
toteutamme tilakatselmuksen veloituksetta

www.naava.io

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

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


Naava® on rekisteröity tuotemerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.


