
Rintalan MaRtta-pöydän KoRKeus 74 cM, leveys 85 cM, pituus 185 cM tai 245 cM
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Rintalan MaRtan idea peRustuu peRinteiseen 

talonpoiKaiseen piRtinpöytään: leipoMispäivä-

nä pöydän iRtonainen Kansi Käännettiin ylös-

alaisin.

Kannen alapuoli on höylätty, hiottu sileäK-

si ja öljytty uniKKoöljyllä. luonnon puu on 

eRinoMainen alusta leipoMiselle ja KaiKenlai-

selle Ruuanlaitolle, se Kaipaa vain Kevyen puh-

distuKsen ja paRanee vanhetessaan.

ohjauspuiden avulla Kansi  pysyy oMalla pai-

nollaan  jalKaRaKenteen päällä. 



Rintalan MaRtan Kansi on valMistettu aidosti 

patinoituneesta  KieRRätetystä puusta. ensiM-

Mäisen saRjan pöytien Kannet tehdään van-

hoista pohjanMaalaisista lattialanKuista. 

Kansiosaa valMistetaan Kahta eRi väRiä: Mus-

tanRusKea ja Kitti. Kannen paRaatipuoli on en-

sin petsattu, sitten vahattu MyRKyttöMällä 

luonnonvahalla ja lopuKsi Kiillotettu.

pinta ei ainoastaan siedä eläMän jättäMiä 

jälKiä, se RaKastaa niitä! vahapinta on Kos-

teutta ja Rasvaa hylKivä. esiMeRKiKsi tuliKuu-

Masta astiasta, Kovasta RaapiMisesta ja  Kol-

huista saattaa jäädä jälKi, Mutta vioittunut 

Kohta on helppo itse vahata uudelleen ja Kiil-

lottaa.

pöydän MuKana tulee huoltopaKetti: vaha-

puRKKi seKä laitilassa Käsin Kudottu villala-

panen vahausta ja Kiillotusta vaRten.



Rintalan MaRtan jalKaRaKenteessa näKyy Rin-

tala Meublen tavaRaMeRKiKsi noussut eRiKois-

osaaMinen, KoRKeaKiiltoinen viiMeistely. jalKa 

on valMistettu poppelivaneRista ja KoRKea-

painelaMinaatista, se on ainutlaatuisen Ke-

vyt ja Kestävä. 

jalKa Kootaan Kahdella iRtonaisella Kiilal-

la, se Koostuu  päätypaloista ja palKista.

Myös pöydän päädyissä on Riittävä istuintila. 

väRiltään Rintalan MaRtan jalKa on aina KoR-

KeaKiiltoinen Musta.

pöydässä ei ole lainKaan Ruuveja, se on help-

po pystyttää ja puRKaa. ainoaKsi työKaluKsi, 

joKa pöydän KoKoaMiseen tai puRKaMiseen 

taRvitaan Käy tavallinen KenKä.



Rintalan MaRttaa valMistetaan Kahta eRi KoKoa: 85 x 245 cM ja 85 x 185cM. 

pideMMän yMpäRille Mahtuu MuKavasti 10 henKeä lyhyeMMän ääReen 6 henKeä 

(tiuKeMMalla istuinnoKsella 12 ja 8 henKeä).



Rintalan MaRtan idea syntyi Kylän Raitin vaR-

Relle pinotuista, polttopuiKsi tuoMituista 

vanhoista lattialanKuista, joiden Kohtalos-

ta pöydän suunnittelija joRi sväRd oli jyR-

Kästi eRi Mieltä.

pöydän Kansi valMistetaan aina KieRRätetys-

tä, alKupeRäisestä KäyttöpaiKastaan puRe-

tusta puusta, joKa Muuten päätyisi poltetta-

vaKsi tai KaatopaiKan täytteeKsi.

Rintalan MaRtta on eKologinen tuote. Kes-

tävän RaKenteensa ja ajattoMan Muotoi-

lunsa ansiosta pöydän elinKaaRi on eRittäin 

pitKä. 



Rintalan MaRtan on suunnitellut joRi sväRd. 

gRaafisena suunnittelijana uRan tehnyt joRi 

sväRd vaihtoi alaa siiRtyen sisustussuunnit-

telijaKsi ja -toiMittajaKsi. MyöheMMin sväRd 

innostui Myös tuotesuunnittelusta.

ensiMMäisen uniiKKivalaisiMiensa näyttelyn 

hän piti galleRia aspiKsessa helsingissä vuon-

na 2008.

gRaafiseKsi suunnittelijaKsi lahden taide-

teollisesta oppilaitoKsesta (nyK. lahden tai-

deinstituutti) valMistunut sväRd on palKit-

tu KiRjanKuvituKsistaan Rudolf Koivu-palKin-

nolla 1984.

hänen Kuvataidettaan on nähty MM. taide-

galleRia valööRissä ja aspiKsessa.

www.jorisvard.fi



Rintalan MaRtan valMistajan Rintala  Meub-

len huoneKalut ovat Muodostuneet neljän 

vuosiKyMMenen aiKana KäsitteeKsi, jonKa tun-

nusMeRKKeihin Kuuluvat esteettisyys ja tinKi-

Mätön laatu. huoneKalut valMistetaan oMal-

la tehtaalla pohjanMaan alavudella.

vuonna 1968 peRustetun Rintalan huoneKa-

lutehtaan tuotteita Kutsuttiin jo 1970-lu-

vulla peRintöhuoneKaluiKsi – Kunnianosoi-

tus, joKa yhä luonnehtii osuvasti Rintala 

Meublen tuotteita.

Rintala Meuble on aRvostettu peRheyRitys, 

sen oMistaa ja sitä johtaa Kuudennen polven 

yRittäjä, puuseppä Matti Rintala.

www.rintala.fi



Myynti
+358 50 5002471
matti@rintala.fi
www.rintala.fip e R i n t ö h u o n e K a l u j a

valMistus
sulkavankyläntie 463
63300 alavus
+358 50 520 2261
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