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Annala julkaisee yhteistyömalliston Young Finnish Design-
muotoilijoiden kanssa 
Suomen ainoa jäljellä oleva verhoilukankaiden kutomo Annala julkaisee Design Helsinki festivaaleilla 24.-25.8.2022 
uuden kangasmalliston, joka on tehty yhteistyössä Young Finnish Design muotoilijoiden kanssa. Kankaat kudotaan 
Etelä-Pohjanmaalla, Lapualla, Annalan kutomossa. 

 Annala x YFD-malliston kankaat  ovat villasekoitekankaita joiden kuviot vaihtelevat graafisesta orgaanisiin, ja upeat 
pinnan tekstuurit antavat oman mausteensa upeille kuoseille. Kankaista tulee varastovalikoimaan vain valikoidut 
värit, mutta yli 20 metrin tilauksiin voidaan kutoa myös asiakkaan toiveen mukaisia värivaihtoehtoja. Annala x YFD-
mallisto on kohdennettu erityisesti sisustussuunnittelijoiden tarpeisiin ja ovat julkisiin tiloihin ja mm. laivoihin 
soveltuvia IMO testien myötä. Kankaat ovat kuitenkin kaikille tilattavissa Annalan verkkokaupasta (www.annala.fi) ja 
lähiaikoina varastoväreistä on tilattavissa myös valmiiksi ommeltuja sisustustyynyjä. 

Annala x YFD-malliston suunnittelijat Tomi Laukkanen, Josh Krute, Ruut Joensuu, Marjut Nousiainen, Jenna 
Nelson ja Bianca Byggmästar ovat vuorollaan tavattavissa myöhemmin somessa ja verkkosivuilla ilmoitettavina 
aikoina Design Helsinki-tapahtuman Kasarmintorin messuständillä A13. 

Annala tarjoaa laajan huonekalukangasvalikoiman kotien ja teollisuuden tarpeisiin. Oman malliston lisäksi yritys 
valmistaa tilaus- ja projektikankaita sekä kankaita eri brändien omiin mallistoihin. Toiminnan periaatteena on 
palvella asiakkaita tarjoamalla laadukkaita kankaita vastuullisesti Suomessa valmistettuna. Toiminta tukee 
suomalaisen tuotannon omavaraisuutta sekä kudonta- ja käsityöperinteen säilyttämistä Suomessa. Tuotannossa 
pyrimme suureen kotimaisuusasteeseen. Raaka-aineemme tulevat Euroopasta ja tuotantoketjussa pyrimme 
ympäristöystävällisyyteen ja luonnon hyvinvoinnin säilyttämiseen. 

Young Finnish Design on kahden muotoilijan Heidi Maria Huovisen ja Elisa Luodon perustama yritys. Young Finnish 
Design yhdistää nousevat suomalaiset muotoilijat yritysten kanssa laaja-alaisesti. Meiltä löytyy muotoilijoita liki 
mihin tahansa yrityksen tarpeeseen, olipa se sitten kalustemuotoilua, graafista suunnittelua, UX/UI suunnittelua tai 
vaikkapa messuständin suunnittelua! 

 

Lisätietoja  

Hanna-Maria Kortesoja  

hanna@annala.fi  

+358 505570146 

 

ANNALA OY  

Kutomo: Lankilantie 90, 62100 LAPUA 

myynti@annala.fi   

phone:+358 6 433 8000  

http://www.annala.fi/


Showroom:Runeberginkatu54 B, 00260 Helsinki  

helsinki@annala.fi   

phone: +358 44 4455759 

www.annala.fi 

YOUNG FINNISH DESIGN  

www.shop.youngfinnishdesign.com 

Elisa Luoto, perustajajäsen  

elisa.luoto@youngfinnishdesign.com  

+358 50 540 094 

 

Linkki kuviin jossa uusia kankaita, muotoilijoiden kuvia ja itse työn touhusta tehtaallamme. Linkki voimassa 
31.8.2022 saakka 

https://www.dropbox.com/t/4S9pmOcSalmmkxdQ 
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