LINKKI
SHELF SYSTEM – HYLLYSTÖ

LINKKI – Adaptable shelving system
Functionality meets modern design in our versatile LINKKI shelving
system. A fresh take on the classic bookshelf, LINKKI reflects a
modern approach to wood design. Even though the units are made
of wood, the visual impression remains light. Wood is an ecological
material that brings warmth and timelessness to interior decoration.
Tailoring a perfect combination for any room and style is effortless
with the LINKKI series. The design is simple and minimalistic, and not
only is the furniture easy to assemble, it is easily modified and can be
extended at a later stage.
Numerous combinations can be built with three different lengths of
mounting upright brackets, two shelf widths, drawer and sliding door
cabinets. The cabinets and drawer units can be attached directly
to the wall or free standing on cabinet legs. All LINKKI parts are
available in oak, black or white and can be combined in different
configurations.

LINKKI – Muuntuva hyllystösarja
Monipuolisessa LINKKI-hyllystössä kohtaavat toiminnallisuus ja
moderni muotoilu. Tuote tarjoaa raikkaan vaihtoehdon klassiselle
kirjahyllylle ja edustaa nykyaikaista lähestymistapaa puukalusteiden
suunnittelussa. Vaikka hyllystön osat on tehty puusta, sen
kokonaisilme on kevyt. Materiaalina puu on ekologinen ja kodikas
tuoden lämpöä ja ajattomuutta sisustukseen.
Hyllystön osista on helppo rakentaa eri tiloihin ja tyyleihin sopiva
kokonaisuus. Tuote on muotoilultaan yksinkertainen ja selkeä. Se
on helppo kasata, muokata ja vaikkapa laajentaa kokoonpanoa
myöhemmin.
Kokoonpanojen monipuolisuuden mahdollistaa kiinnitystikkaiden
kolme korkeusvaihtoehtoa, erimittaiset hyllylevyt sekä liukuovikaapit
ja laatikostot. Liukuovikaapit ja laatikostot on myös mahdollista
kiinnittää suoraan seinään tai rakentaa niistä itseseisova senkki
lisäämällä jalusta. Lisäksi värien – mustan, valkoisen ja tammen –
yhdistely eri osista tuo valinnan varaa oman hyllystön koontiin.

STAR-KALUSTE – Quality wooden furniture
Our family business is located in Kauhajoki, South West Finland. Our
products are shaped by the area’s rich furniture manufacture and
blacksmith history. The roots of our business date back to the early
1980s. The LINKKI shelving system is our first Tapio Anttila Collection
product.
Our goal is to produce high quality, long lasting products, so that
they can withstand the test of time and be passed from father to
son and mother to daughter. Our product series are always evolving
and moving with the times and our needs. Years of experience,
professional staff and continuous product development help us to
achieve these goals.
Wood is an ecological and warm material and therefore one of the
most timeless materials in furniture and interiors. For our furniture we
use wood in its different forms, from solid wood to various furniture
boards and veneers. Wood is the finest way to bring Nordic design
into our homes.

STAR-KALUSTE – Laadukkaita puukalusteita
Perheyrityksemme sijaitsee Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla.
Maantieteellisesti tuotteitamme värittää Etelä-pohjanmaan pitkä
historia kalustevalmistajien ja seppien seutuna. Yrityksemme juuret
juontavat 1980-luvun alkuun. LINKKI-hyllystö on ensimmäinen Tapio
Anttilan Collection -tuotteemme.
Tavoitteenamme on valmistaa laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita niin
että ne kestävät isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Tuotesarjojen tulee
muuntua ajan ja tarpeiden mukana. Tähän päämäärään pääsemistä
auttavat myös vuosien kokemus, ammattitaitoinen henkilökunta ja
jatkuva tuotekehitys.
Puu on ekologinen ja lämmin materiaali ja siksi se varmasti onkin
yksi ajattomimmista materiaaleista kalusteissa ja sisustuksissa.
Kalusteissamme käytämme puuta sen eri muodoissa –
massiivipuusta erilaisiin kalustelevyihin ja viiluihin. Puumateriaali on
mitä parhain tuomaan pohjoismaista designia koteihin.

TAPIO ANTTILA – Finnish shelving design
The LINKKI series is designed by the renowned Finnish interior
architect and designer Tapio Anttila. He is particularly interested
in wood and working with it in a modern way, while still honouring
traditions. When designing furniture, he focuses on functional pieces
for the home and public spaces.
The LINKKI shelving system belongs to the Tapio Anttila Collection.
The collections products confidently solve everyday interior design
problems such as sofa beds in which the sofa cushions contain the
bedding and in addition to the traditional double bed, two single
beds can be configured. A variety of solutions can be assembled
from the LINKKI shelving system – and later extended or changed
completely.
“A home needs furniture and lighting that can withstand the wear
and tear of daily life. Good objects are simple and of high quality. But
they must also have something new functionally. Inventive furniture
helps the smooth running of daily life.” Tapio Anttila

TAPIO ANTTILA – Suomalaista hyllydesignia
LINKKI-sarjan suunnittelijana on arvostettu suomalainen
sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila. Hän on erityisen
kiinnostunut puusta ja sen työstämisestä modernilla tavalla, kuitenkin
perinteitä kunnioittaen. Huonekalusuunnittelijana hän keskittyy
funktionaalisiin kodin ja julkisen tilan kalusteisiin.
LINKKI kuuluu Tapio Anttila Collection mallistoon. Malliston tuotteet
tarttuvat rohkeasti sisustamisen ongelmakohtiin; vuodesohvat
säilyttävät sisäänsä petivaatteet pehmusteina ja perinteisen
tuplasängyn lisäksi vuodesohvasta voidaan jakaa kaksi erillistä
nukkumapaikkaa. LINKKI-hyllystösarjasta voidaan koota erilaisia
ratkaisuja – ja jatkaa niitä myöhemmin tai muuttaa käyttötarkoitusta
kokonaan.
”Kotiin tarvitaan huonekaluja ja valaisimia, jotka kestävät elämää.
Hyvät esineet ovat simppeleitä ja laadukkaita. Mutta niissä pitää
olla myös jotain toiminnallisesti uutta. Kekseliäät kalusteet auttavat
arkea rullaamaan.” Tapio Anttila

LINKKI – The collection in a nutshell
WALL? The range includes wall-mounted upright brackets for shelves, drawer
units and sliding door cabinets. The drawer units and cabinets can also be
attached directly to the wall.
FLOOR? Legs are available in different widths and heights. They can be combined
with the drawer units and sliding doors cabinets.
MATERIALS AND COLOURS? The shelving system is available in natural
lacquered oak or black and white stained ash. The colors can also be freely and
easily combined between the sliding door cabinets and drawer units as well as
the doors
TV-UNIT? CABLES? As an optional extra you can choose to have the addition of
cable slots for wires in the sliding door cabinet.
DIVIDER? For the drawer unit and sliding door cabinet you can order an optional
back panel in the collections materials and colours (white board as standard).
DID YOU CHANGE YOUR MIND OR HOME? The elements of the shelving system
fit together and it is possible to continue to add to the system at a later stage;
for example, you can fasten the drawers that are attached to the upright bracket
directly to the wall or continue to build with new parts.

LINKKI – Mallisto pähkinänkuoressa
SEINÄLLE? Mallistossa on seinään kiinnitettävät tikkaat hyllyille, laatikostoille ja
liukuovikaapeille. Laatikostot ja liukuovikaapit voidaan kiinnittää myös suoraan
seinään.
LATTIALLE? Jalustoja on saatavilla eri leveyksissä ja korkeuksissa. Ne ovat
yhdisteltävissä laatikostoihin ja liukuovikaappeihin.
MATERIAALIT JA VÄRIT? Hyllyjärjestelmän materiaalivaihtoehtoina ovat
luonnonvärinen lakattu tammi ja musta tai valkoinen petsattu saarni. Värejä voi
yhdistellä vapaasti myös liukuovikaappien ja laatikostoiden runkojen sekä ovien
kesken.
		
TV-TASO? JOHDOT? Voit tilata liukuovikaappiin lisävarusteena haluamaasi
kohtaan läpiviennit johdoille.

TILANJAKAJA? Voit tilata laatikostoihin ja liukuovikaapistoon lisävarusteena
taustalevyn malliston materiaaleilla ja väreillä (vakiona valkoinen kalustelevy).
MUUTITKO MIELESI TAI MUUTTUIKO KOTISI? Sarjan osat käyvät keskenään
yhteen, ja sarjaa on mahdollista jatkaa myöhemmin; voit kiinnittää vaikkapa
tikkaissa kiinni olleet laatikostot suoraan seinään tai jatkaa kokonaisuutta uusilla
osilla.
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