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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.

PÖYTÄ — TABLE

L 170 cm K 73 cm S 95 cm
L 220  cm K 73 cm S 95 cm
L 280 cm K 73 cm S 105 cm

W 170 cm H 73 cm D 95 cm
W 220 cm H 73 cm D 95 cm
W 280 cm H 73 cm D 105 cm

Puulajit 
Material

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

JATKETTAVA PÖYTÄ — EXTENDABLE TABLE

L 170–290 cm K 73  cm S 95 cm
L 220–340 cm K 73 cm S 95 cm
L 280–400 cm K 73 cm S 105 cm

W 170–290 cm H 73 cm D 95 cm
W 220–340 cm H 73 cm D 95 cm
W 280–400 cm H 73 cm D 105 cm

Puulajit 
Material

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

Jatkopalat 2 x à 60 cm Extension leafs 2 x à 60 cm

NÄYTTELY 1955

ORNÄS HERITAGE COLLECTION

Näyttely-ruokapöytä on kuin pöydän arkkityyppi,  
josta taidokkaasti viimeistellyt yksityiskohdat 
tekevät ainutlaatuisen. Pöytälevyn vaakaviilutus 
rytmittää pöydän pintaa ja toimii kiinnostavana 
kontrastina pöydän pelkistetylle muodolle. 

Carl-Gustaf Hiort af Ornäs suunnitteli Näyt-
tely-sarjan vuonna 1955 osaksi Suomen suur- 
lähetystöjen tyyppisisustusta. Sarjan huonekalut 
sopivat tasapainoisesti toisiinsa ja toimivat yhtä 
hyvin myös itsenäisinä sisustuselementteinä.

Näyttely-ruokapöytää saa neljässä eri puu- 
lajissa, kolmessa koossa ja myös jatkettavana ver-
siona. Jatkopaloissa on yhtenäinen reunasokkeli. 

The Näyttely dining table is an archetypal table, 
with the meticulously finished detailing giving 
it a unique quality. The horizontal veneer on the 
tabletop accentuates the surface and creates 
an interesting contrast with the austere profile 
of the table. 

Carl-Gustaf Hiort af Ornäs originally designed 
the Näyttely series in 1955 as an interior 
element for Finnish embassies. The pieces of 
the harmonious collections serve equally well 
as complete interior concept and individual 
statement items.

The Näyttely dining table comes in four 
different wood types, three sizes, including an 
extendable version. The extension leaf has a 
similar apron with the tabletop. 

2 x à 60 cm



VÄLIPALA
1950-LUKU/1950S



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.

VÄLIPALA 1950-LUKU/1950S

ORNÄS HERITAGE COLLECTION

HYLLY — SHELF UNIT

Taso - Console

L/W 130, 150, 180, 200, 300 cm
S/D 50 cm           

Puulajit  
Material

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

Jalkarakenne   
Leg structure

K 34 tai 40 cm – H 34 or 40 cm

Puulajit 
Material

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

Hylly 
Shelf

L/W 130, 150, 180, 200 tai 300 cm 
S/D 22 cm         

Puulaji
Material

Valkoiseksi maalattua koivua 
Birch painted white

Välipala 
Middle blocks

L/W 17,5 cm
K/H 25, 32 tai/or 45 cm  
S/D 22 cm

Puulaji 
 
Material

Valkoiseksi maalattua koivua 
Birch painted white

1950-luvun loppupuolella suunniteltu Välipala- 
hylly on saanut nimensä tason ja hyllyjen väliin 
aseteltavista välipaloista, jotka jokainen voi ase-
tella mieleisellään tavalla uniikiksi kokonaisuu-
deksi. Myös hyllyjen määrää sekä kokonaisuu-
den korkeutta ja leveyttä voi muunnella lähes 
loputtomasti. 

Käsityönä valmistettua hyllyä on saatavana 
useassa perusleveydessä. Siten se mukautuu 
yhtä luontevasti avariin ja pieniin tiloihin. Hyllyn 
voi koota aina uudelleen, se on rajattomasti laa-
jennettavissa ja sen jaottelua voi muuttaa tarpeen 
mukaan. 

The name of Välipala shelf unit designed in 1955 
refers to the middle blocks that can be freely 
arranged between the shelves to create unique 
combinations. The number of shelves and height 
and width of the unit can be adjusted to one’s 
heart’s content.

The handcrafted shelves are available in 
several widths, making the shelf unit adaptable 
for larger and smaller rooms alike. You can 
easily reassemble and extend the shelf unit and 
rearrange the divisions.


