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Ornäs jatkaa Hiort af Ornäsin (1911-1996) uraauurtavaa työtä 
suomalaisen muotoilun parissa. Ornäs-klassikot valmistetaan 
perinteitä kunnioittaen Suomessa.  

Ornäs carries on the legacy of Hiort af Ornäs’ (1911–1996) 
ground-breaking work in Finnish design. Every Ornäs piece  
is handcrafted in Finland with respect for tradition.

VITRIINI — DISPLAY CABINET

L 82 cm K 130 cm S 30 cm W 82 cm H 130 cm D 30 cm

Kaapin sisäsyvyys 
Depth inside
Sisäkorkeus
Hight inside

25 cm 
76 cm

Puulajit 
Frame

Koivu, tammi, mahonki, pähkinä 
Birch, oak, mahogany, walnut

Vaihtoehdot 
Options

Sisätakaseinä puuviilua, kirkasta tai 
mustaa lasia, peililasia tai luonnon-
väristä pellavakangasta 
Internal back wall wood veneer, 
clear or black glass, mirror glass or 
natural linen

VITRIINI — DISPLAY CABINET L

L 82 cm K 140 cm S 30 cm W 82  cm H 140 cm D 30 cm

Kaapin sisäsyvyys 
Depth inside
Sisäkorkeus
Hight inside

25 cm 
86 cm

Puulajit 
Frame

Koivu, tammi, mahonki, pähkinä 
Birch, oak, mahogany, walnut

Vaihtoehdot 
Options

Sisätakaseinä puuviilua, kirkasta tai 
mustaa lasia, peililasia tai luonnon-
väristä pellavakangasta 
Internal back wall wood veneer, 
clear or black glass, mirror glass or 
natural linen

NÄYTTELY 1955

ORNÄS HERITAGE COLLECTION

Näyttely-vitriini asettuu luontevasti kodin eri huo-
neisiin ja sopii moneen käyttötarkoitukseen.

Valo virtaa vapaasti lasiovien ja -seinien läpi, 
mikä tekee massiivipuurunkoisesta kaapista  
kevyen ja ilmavan.

Vuonna 1955 suunniteltu Näyttely-vitriini  
mukautuu erilaisiin sisustuksiin valitun puulajin ja 
kaapin takaseinän materiaalin mukaan. Mahonki,  
pähkinäpuu, tammi ja skandinaavisen vaalea koi-
vu voidaan yhdistää yhtä lailla raakapellavaan, 
kirkkaaseen lasiin, mustaan lasiin tai peililasiin.

Kaapin takaosa on viimeistelty kauniisti, joten 
sitä voi käyttää myös tilanjakajana. Vitriiniä saa 
kahdessa koossa. 

Designed in 1955 the Näyttely display cabinet 
can be adjusted for a range of interiors accor-
ding to the chosen wood, surface treatment and 
finishing on the rear. Mahogany, walnut, oak and 
pale Scandinavian birch can be combined equally 
well with raw linen or clear, black or mirrored 
glass.

Light flows freely through the glass doors and 
walls, giving the cabinet with a solid wood frame 
a light and airy feel.

The beautifully finished backside allows the 
cabinet to be used as a room divider too. Available 
in two sizes. 


