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Opilionin tarina sai alkunsa pohjoissavolaisen Iisveden kylän Kolikkoinmäeltä. Se on 
idyllinen, mäen rinteeseen rakennettu vanha sahatyöläisten asuinalue, jonne Opilion 
Oy:n perustaja, Niilo Kalsi, rakensi verstaan valmistaakseen veneitä ja huonekaluja

 itselleen sekä ystävilleen. Siellä kehittyi ajatus uudenlaisista,  tehokkaasti tuotetuista 
Opilion-kalusteista.

Työskennellessään  maailmalla kehitysmaissa  hän oppi, että käytössä olevat resurssit 
ja materiaalit on hyödynnettävä mahdollisimman tarkasti. Opilion-tuotteet ovat tehty 

erittäin energiatehokkaasti, puuta kunnioittaen ja materiaalia hukkaamatta.
 Tuotteiden hiilijalanjäljen minimointi on meille tärkeää ja siksi Opilion-huonekalut on 

tehty kestämään ja tuomaan omistajalleen iloa vuosiksi eteenpäin. Hankkiessasi 
Opilion-tuotteita teet hyvän ilmastoteon.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

2 kpl runko-osaa.
4 kpl istuintason osaa.

HYVÄ ASIAKAS, 
kiitos, kun valitsit Heidi Harmasen suunnitteleman korkealaatuisen Opilion Design 
-sarjan tuolin. Toivomme, että se tuo sinulle iloa vuosiksi eteenpäin. Varmistaaksesi 
turvallisuutesi lue tämä asennusohje huolellisesti läpi ja noudata kokoamisohjetta. 
Emme vastaa vioista, jotka syntyvät tuotteen väärinkäytöstä.  

HUOM!
Älä nouse seisomaan tuolin päälle, se voi kaatua. 

HOITO-OHJE: 
Yleishoito kuivalla tai nihkeällä liinalla. Tahrat poistetaan välittömästi nihkeällä liinalla. 
Puhdistusliinan tulee olla pehmeä, jottei kalusteen pinta naarmuunnu. Käytä tarvit-
taessa yleispuhdistusainetta, joka ei ole saippuapohjainen. Tuotteen pintaa ei tule 
vahata, kiillottaa tai öljytä. 

Lue lisää Opilion-tuotteista sivuiltamme www.opilion.fi  .

1. Pujota runko-osat toisiinsa. 2. Aseta istuintason alim-
maiseksi tasoksi kappaleet, 
joissa on läpireiät ruuveille 
ja rungon tapeille.

3. Aseta päälimmäiseksi tasok-
si kappaleet, joissa ruuvireiät 
eivät tule kappaleiden läpi. 
Päällimmäiset osat tulevat 
ristikkäiseen suuntaan 
allaoleviin nähden. 

4. Kiinnitä istuintasot runkoon 
ruuveilla pakkauksessa mukana 
tulevalla torx-avaimella. 

4 kpl ruuveja ja torx-avain.

Pakkaus sisältää yhden kolmesta eri mallisesta Opilion design -tuolista. Tuolien istuino-
sien rakenteet ovat erilaiset.  Istuintaso voi olla pyöreä tai nelikulmainen, lisäksi istuin-
tason pinta voi olla sileä tai sellainen, jossa rungon tapit tulevat istuintason läpi.
Rakenne-eroista huolimatta kaikkien tuolien kokoaminen tehdään samalla tavalla.
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