
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

MEDIATIEDOTE 18.11.2016 
 

Designverstas Omana juhlii Suomen Kädentaidot -messuilla: 
 

Salamatkustaja-koru täyttää vuoden – vaneri tuo uutta ilmettä  
 

Designverstas Omana on toista kertaa mukana tänään Tampereella alkavilla Suomen 

Kädentaidot -messuilla. Koko viikonlopun 18.–20.11. jatkuvassa suurtapahtumassa 

Omana esittelee tuotevalikoimaansa designvalaisimista minihimmeleihin, 

polttimoihin ja koruihin. Viime vuonna messuilla lanseerattu Salamatkustaja-koru on 

ensi kertaa myynnissä myös vanerisena versiona. Omanan löytää osastolta E 628. 
 

Salamatkustaja-korut lanseerattiin Suomen Kädentaidot -messuilla viime syksynä, joten tämän 

vuoden messuilla suosikkituote juhlii 1-vuotissyntymäpäiviään. Juhlan kunniaksi värikäs ja 

suosittu korusarja täydentyy uudella vanerista valmistetulla Salamatkustaja-korulla, jota saa 

sekä isona että pienenä ja ketjulla tai nauhalla.  
 

– Tutustuimme keväällä Kuopio Designmarket -tapahtumassa tekijöihin, jotka laserleikkaavat 

vanerista. Materiaali sopii erinomaisesti Omanan muuhun tarjontaan ja pohjoismaiseen 

muotoiluun, joten päätimme kokeilla Salamatkustaja-korun valmistamista vanerista. Uutuus on 

saanut innokkaan vastaanoton koekäyttäjiltä ja jälleenmyyjiltä, joten on ilo saada tuote nyt 

ensi kertaa myyntiin näille messuille. Juhlan kunniaksi annamme kaikista Salamatkustaja-

korusarjan tuotteista messuilla kymmenen prosentin alennuksen, kertoo Pauliina Lindgren.  

 

Asuntomessuilla lanseeratut kromiset himmelivalaisimet ovat suosiossa  
 

Designverstas Omanan designvalaisimet ihastuttivat viime kesänä Seinäjoen asuntomessuilla 

kahdessa kohteessa. Asuntomessujen myötä käsityönä raakamessinkisistä metalliputkista 

valmistettavat himmelivalaisimet saivat uuden värivaihtoehdon kromin.  
 

– Valmistamme himmelivalaisimet käsityönä siroista raakamessinkisistä metalliputkista. Myös 

metallinen yksinkertainen lampunpidike on valaisimissa raakamessinkiä. Viime kesän 

asuntomessujen yhteen kohteeseen asukas toivoi meiltä kromin värisiä himmelivalaisimia, 

minkä johdosta päätimme kromauttaa ensimmäiset messinkiputkemme ja tehdä kromiset 

Pikkutimantti- ja Kulinaristi-valaisimet. Kromiset himmelivalaisimet tulivat näin täydentämään 

tuotevalikoimaamme ja niistä on tullut suosittuja vaihtoehtoja, iloitsee Jenni Vesanen. 

 

Omana täyttää pian kaksi vuotta – vahvaa käsityöosaamista Tampereen Pispalasta 
 

Yrittäjät Jenni Vesanen ja Pauliina Lindgren perustivat Designverstas Omanan v. 2015. 

Yrityksen tuotteet edustavat suomalaista designia, kotimaista käsityötä, selkeää muotoilua ja 

rohkeaa värien käyttöä. Jenni ja Pauliina kokoavat himmelivalaisimet itse Tampereen 

Pispalassa sijaitsevalla kellaripajallaan. Vanha käsityöperinne saa Omanan valaisimissa uuden 

modernin ilmeen ja hehkulankapolttimot lisäävät nostalgian tuntua. Valaisinvalikoimaan 

kuuluvat Pikkutimantti, Kulinaristi, Salamatkustaja, Simppeli ja Nippu.  
 

Designvalaisimet innoittivat laajentamaan yrityksen tuotevalikoimaa myös koruihin ja 

koristehimmeleihin. Salamatkustaja-valaisimesta inspiraationsa saanutta Salamatkustaja-

korua on saatavilla useissa eri väreissä sekä kaulakoruna että korvakoruina. Minihimmelisarja 

muodostuu kolmesta erikokoisesta ja samanmallisesta tuotteesta, joita voi yhdistellä 

haluamikseen kokonaisuuksiksi. Tarkemmat tiedot tuotevalikoimasta: www.omana.fi. 

 

Tervetuloa Suomen Kädentaidot -messuille Designverstas Omanan osastolle E 628. 
 

Designverstas Omana – There are so many beautiful reasons to be happy 
 

Nettisivut ja verkkokauppa: www.omana.fi, Kuvagalleria: omana.fi/collections/tuotteet 
Instagram: instagram.com/omanafinland, Pinterest: https://fi.pinterest.com/omanafinland 
Facebook: facebook.com/omanafinland, Twitter: @OmanaFinland, 
 

Pauliina Lindgren, myynti ja markkinointi, p. 050 463 1522, pauliina@omana.fi  
Jenni Vesanen, suunnittelu, p. 050 463 7810, jenni@omana.fi 

 
 
 

 


