


raikkaan
ilman keidas
Yhdessä vuoden 2020 sisustusarkkitehtitoimisto Fyran kanssa
toteutettu Naava Oasis tuo luonnon vehreän ja raikkaan keitaan
neljän seinän sisälle. Naavan viherseinien ympärille suunniteltu
kokonaisuus luo raikkaalle ilmalle omistetun alueen, joka toimii
monipuolisena tilaratkaisuna ja kauniina sisustuselementtinä.



materiaalit
Seinämoduuleissa ja kattorakenteessa käytetty koivuvaneri on peräisin 
NovoWood Oy:lta Hollolasta. Se on käsitelty vesiohenteisella
Colorian UV-lakalla, joka on ekologinen eikä tuota tilaan tuoksuja. 
Seinämoduuleissa käytetty kirkas 10 mm akryylikennolevy on peräisin 
Vink Finlandilta Keravalta. Moduulit valmistaa Etelä-Pohjanmaalla
toimiva perheyritys Maiseri Oy.



mallit
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.

Ulkomitat:
Korkeus
Leveys
Syvyys

Sisämitat:
Korkeus
Leveys
Syvyys

2 X 3

2421 mm
3444 mm
2444 mm

2121 mm
3000 mm
2000 mm

3 X 3

2421 mm
3444 mm
3444 mm

2121 mm
3000 mm
3000 mm

DESIGNER

2121 mm
*
*

2121 mm
*
*



Standardimallin 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 Oasis 2x3 ja 3x3 
mallien etu- ja taka-
seinät ovat mitoiltaan
samat. Etuosassa on 
kaksi hyllytöntä,
paremman näkymän 
tarjoavaa moduulia 
sekä oviaukko. Taka-
seinän keskimmäinen 
moduuli toimii hyllynä, 
jonka viereisille
paikoille voidaan
sijoittaa 1-2 Naavaa.



Naava Oasis 2 x 3



Naava Oasis 3 x 3



Naava Oasis Designer
Naava Oasiksen yksittäisistä moduuleista voidaan luoda myös
standardikokoja suurempia tai muodoltaan tilaan paremmin sopivia
ratkaisuja. Designer-tuotteeseen ei tule kattorakennetta, mutta se 
mahdollistaa entistä vapaamman suunnittelun ja esimerkiksi
suurempien kokonaisuuksien tai väliseinien luomisen.



suunnittelusi apuna
Suunnittelemme aina yhdessä asiantuntijoidemme kanssa tiloihisi ja 
käyttötarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun.

Naava Oasis voidaan asentaa monenlaisiin tiloihin, eikä sillä ole erityisvaatimuksia asentamisen
mahdollistamiseksi. Suosittelemme sitä kuitenkin pääasiassa avoimiin tiloihin parhaan  käyttö-
kokemuksen tarjoamiseksi. Tilassa tulee olla riittävästä liikkumavaraa Naava Oasiksen ympärillä:
asentamista varten katon ja seinien ympärillä tulee olla vähintää puoli metriä tilaa. Oviaukon edessä 
tulee myös paloturvallisuussyistä olla riittävän tilava kulkuväylä.

Naava Oasis on vapaasti seisova, eli sitä ei tarvitse kiinnittää rakenteisiin. Tämä mahdollistaa helpon 
asentamisen ja siirtämisen. Naava Oasis on kuitenkin valmiiksi asennettuna vakaa ja tukeva.
Designer-tuotteet suunnitellaan aina yhdessä jotta voidaan taata,  että ne ovat yhtä tukevia kuin
standardimallit.

HINNOITTELU

    NAAVA OASIS 2X3   NAAVA OASIS 3X3
    (1 NAAVA ONE)   (2 NAAVA ONE)

TUOTE    9830€     14400€

NAAVA SERVICE  89€/kk    164€/kk

NATURE AS A SERVICE 366€/kk    574€/kk
(LEASING 36KK)

Ota yhteyttä
Tarkemmat hintatiedot ja asiantuntijoidemme avun saat ottamalla
meihin yhteyttä. Konsultaatiomme on aina ilmaista.

Riikka Lämsä
ACCOUNT MANAGER / ARCHITECTS & DESIGNERS
riikka.lamsa@naava.io
+358503008965

www.naava.io

http://naava.io

