


mitä kannattaa huomioida 
kankaan valinnassa?

VÄ R I

Sohvan ja nojatuolien väri on suuri tunnelman 
luoja. Viileät värit rauhoittavat, lämpimät 
energisoivat. Koska huonekalu on pitkäaikainen 
kumppani, kannattaa värivalinnassa pitäytyä 
päivän trendien sijaan omissa suosikeissa ja 
klassikkosävyissä. 

K U O S I

Usein suuriin pintoihin kuten sohvaan valitaan 
yksivärinen kangas, jota sitten maun ja toivotun 
tunnelman mukaan ryyditetään tyynyillä, raheilla 
ja filteillä. Saman sarjan kankaista on yleensä 
saatavilla erilaisia kuoseja, joten yhdisteleminen 
on helppoa ja kivaa.

T Y Y L I

Tasapainoinen lopputulos syntyy, kun kangas ja 
huonekalu ovat samaa tyyliä. Modernit kuviot 
ja rouheat kankaat sopivat suoralinjaisiin, nyky-
aikaisiin huonekaluihin. Klassiset sohvat ja noja- 
tuolit pitävät kukista, raidoista ja perinteisistä 
materiaaleista. Villa sopii sekä moderneihin että 
esimerkiksi 50-luvun inspiroimiin huonekaluihin.

K U V I O  J A  M I T T A S U H T E E T

Kankaan kuvion tulee sopia huonekalun  
mittasuhteisiin. Liian suuri kuvio ei pääse  
oikeuksiinsa pienessä huonekalussa, ja liian  
pieni kuvio voi tehdä suuresta sohvasta levotto-
man. Huomioi myös huoneen mittasuhteet, iso 
kuvio näyttää parhaalta tilavassa ympäristössä. 

A R A T  J A  R E I P PA A T  K A N K A A T

Koteihin joissa on lapsia, eläimiä tai villejä  
juhlia suositellaan helposti puhdistettavaa  
mikrokuitua tai struktuurisempaa pintaa, jossa  
elämän jäljet eivät näy niin helposti. Keskisävyt 
ovat tummia ja vaaleita anteeksiantavampia. 
Eläinten karvat on helppo puhdistaa sileä- 
pintaisesta kankaasta. 

VA L O N  VA I K U T U S 
Auringonvalo haalistaa värejä. Villa ja teko-
kuidut haalistuvat vähemmän kuin esimerkiksi 
puuvilla ja pellava. Vaaleat värit haalistuvat 
vähemmän kuin tummat ja kirkkaat. Teko- 
kuituisten kankaiden värin- ja kulutuksen-
kesto on parempi kuin luonnonmateriaalien. 

Oikea kangas toivottaa tervetulleeksi, kutsuu koskemaan, 
näyttää ja tuntuu hyvältä. Kangas ei ole vain tekstiiliä, 

vaan moniulotteinen kudelma, jolla on kyky luoda 
kokonaisia maailmoja. 



orient occident 
sisustuskankaat

Sileät kankaat ovat perinteisiä, loimesta ja 
kuteesta muodostuvia verhoilukankaita. Sileät 
kankaat sopivat sekä moderneihin että klassisiin 
huonekaluihin. Huonekalun omat muodot esiin-
tuova kangas sopii myös monimutkaisempiin 
verhoiluihin. Kuviolliset kankaat ovat usein 
sileitä, sillä niissä kuvio toistuu parhaiten.

Luonnonkuituiset kankaat ovat vaikeammin 
puhdistettavia kuin tekokuituiset, sillä ne imevät 
kosteutta ja sen mukana likaa.

• Rauhallinen ja selkeä
• Korostaa huonekalun muotoja
• Pehmeä ja viileä koskettaa
• Sopii kaikenmuotoisiin huonekaluihin
• Eläinten karvat irtoavat helposti
• Elämisen jäljet näkyvät helpommin  

kuin strukturoiduissa kankaissa
• Yksiväriset sekä tummat ja vaaleat  

kankaat ovat herkimpiä
• Lemmikkien kynnet voivat vahingoittaa  

kangasta 
 



orient occident 
sisustuskankaat

Eläväpintainen strukturoitu kangas tuo  
huonekaluun lämpöä ja persoonallisuutta.  
Koskettamaan houkutteleva kangas pehmentää  
mukavasti suoralinjaisia, moderneja huonekaluja. 

Kolmiulotteinen pintastruktuuri syntyy  
rouheasta päällilangasta sekä erityisestä kudonta- 
tyylistä. Eläväisessä pinnassa eivät tarhat ja  
pienet elämänjäljet erotu helposti.

• Aidosti kudotun näköinen
• Pehmentää ja pyöristää
• Kolmiulotteinen, rouhea tunne
• Sopii perheeseen, jossa on lapsia  

ja lemmikkieläimiä
• Tahrat eivät näy helposti
• Keskisävyt anteeksiantavampia,  

tummat ja vaaleat arempia



orient occident 
sisustuskankaat

Samettimaisen pehmeä pinta kutsuu kosketta-
maan. Selkeälinjainen kangas tuo huonekalun 
kurvit esiin.

Juhlava mutta käytännöllinen kangas on  
hyvin kestävää ja helposti puhdistettavaa.  
Loimi- ja kudelankojen sijasta kulutus koh-
distuu nukkalankaan, jolloin kangas ei mene 
puhki vaan patinoituu kauniisti. Nukan pituus 
tekee kankaasta mokkaisen, plyysimäisen tai 
samettisen.

• Nukkainen, samettinen pinta
• Tuntuu lämpimältä ja pehmeältä
• Laadukas ja elegantti
• Kestävä, kovaan kulutukseen
• Helposti puhdistettava
• Paras vaihtoehto perheeseen, jossa on  

lemmikkieläimiä.
• Nukan pituus määrittää pehmeyden
• Pääsääntöisesti yksivärisiä, joten tahrat  

näkyvät helpommin



orient occident 
sisustuskankaat

Aidon luonnonmateriaalin rauhallinen  
pinta luo lämpimän tunnelman. Kaunis,  
ajaton huopamainen tai villainen kangas  
tuo huonekalun muodot kauniisti esille.

Luonnollinen ja elävä kangas kestää  
kulutusta. Luonnonkuidut myös puhdistavat  
itsensä, eivätkä ime likaa ja kosteutta.

• Aito, luonnollinen
• Lämmin, perinteinen
• Kestää kulutusta
• Säilyttää arvonsa
• Ei sähköisty
• Ei paras valinta perheeseen,  

jossa on lemmikkieläimiä



kestävyydestä satavuotiaan 
kokemuksella

Me Orient Occidentilla haluamme olla raken-
tamassa parempaa maailmaa, missä ihmisiä ja 
ympäristöä kohdellaan kunnioittavasti.

Huomioimme ympäristönäkökulman jo 
suunnitteluvaiheessa ja pyrimme vähentämään 
materiaalihukkaa. Kierrätämme kaiken mah-
dollisen, käytämme vain ympäristöystävällistä 
kuljetuskalustoa ja pyrimme kohti hiilineutraalia 
toimistoa.

Valmistajiltamme ja alihankkijoiltamme 
vaadimme aktiivista panostusta hiilijalanjäljen 
vähentämiseen.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact 
-aloitteeseen, jonka tarkoituksena on edistää 
vastuullista yritystoimintaa ympäri maailman. 

Orient Occident  
perustettiin Helsingissä 

vuonna 1919.




