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Roltraden valikoimasta löydät kevään raikkaimmat ratkaisut terassin ilmeen 
luomiseen. Materiaalimme ovat laadukkaita ja ekologisia, ja värivaihtoehdoista 
löytyy niin kirkkaan herkullisia kuin hillityn tyylikkäitä sävyjä – riippuen terassin 
sijainnista ja tavoitellusta tunnelmasta. Tutustu ja ihastu!

HYVÄ KOKONAISUUS 
ON ENEMMÄN KUIN 
OSIENSA SUMMA

SISÄLTÖ
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TERASSITUOLIT

Tanskalaisen Houen tyylikkäät ja mukavat My Trash -ulkokalusteet on valmistettu 
kierrätetystä kotitalouksien muovijätteestä. NAMI-tuoleille on myönnetty EU Ecolabel 
-ympäristömerkki ja ReCLIPS-tuotteille IFDA Selects -kestävän kehityksen palkinto.

HOUE MY TRASH

JÄTTEESTÄ 
DESIGN-
KALUSTEEKSI

NAMI TUOLI NAMI KÄSINOJATUOLI 

NAMI  
NOJATUOLI
• istuin valmistettu 

kierrätetystä muovista 
ja runko maalatusta 
alumiinista

• musta, tummanharmaa, 
vihreä ja sininen.  
Istuin ja runko  
samassa värissä. 

NAMI PÖYTÄ
• valmistettu kierrätetystä 

muovista ja runko 
maalatusta alumiinista

• musta ja tumman- 
harmaa. Kansi ja runko 
samassa värissä. 

• mitat: K 73 cm,  
halk. 64 cm

• istuin valmistettu 
kierrätetystä  
muovista ja 
runko maalatusta 
alumiinista

• musta, 
tummanharmaa, 
vihreä ja sininen.  
Istuin ja runko 
samassa värissä.

• istuin valmistettu 
kierrätetystä muovista ja 
runko maalatusta alumiinista

• musta, tummanharmaa, 
vihreä ja sininen. Istuin ja 
runko samassa värissä. 

HOUSEHOLD PLASTIC TRASH

ReCLIPS IS MADE OF LAMELLAS: 
97% HOUSEHOLD PLASTIC TRASH 

+ 3% COLOR PIGMENTS AND UV PROTECTION. 
FRAME: POWDER COATED ALUMINIUM

Developing ReCLIPS, HOUE was determined that the right steps were taken 
in creating a responsible collection of chairs.  

By using household plastic trash instead of virgin – or recycled industrial 
plastic, it is not only the recycling of plastic and the use of trash that is 
beneficial – there are also significant savings on the amount of energy used 
in production. 

When creating products from household plastic trash, we worked from a 
systematic perspective, taking into account how things are always connected. 
Consequently, we base our decisions on facts and thorough documentation. 
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PAON TUOLI JA SOHVA

HOUE MY TRASHHOUE MY TRASH

RECLIPS LOUNGE TUOLI 
• istuin valmistettu kierrätetystä muovista 

ja runko maalatusta alumiinista
• musta, tummanharmaa, vihreä ja sininen. 

Istuin ja runko samassa värissä.  
Käsinojat joko alumiinia tai bambua.

RECLIPS  
KÄSINOJATUOLI

RECLIPSE BAARIJAKKARA
• istuin valmistettu kierrätetystä muovista  

ja runko maalatusta alumiinista
• musta
• baarijakkaraa saatavana 76–79 cm 

istuinkorkeudella

• istuin valmistettu 
kierrätetystä muovista 
ja runko maalatusta 
alumiinista

• musta, tummanharmaa, 
vihreä ja sininen.  
Istuin ja runko samassa 
värissä. Käsinojat joko 
alumiinia tai bambua.

RECLIPSE  
FOUR HIGH TABLE
• pulverimaalattu alumiini, kansi bambua
• kannen koko 90 x 90 cm tai 160 x 90 cm, K 111 cm

PAON SOHVA
• pulverimaalattu 

teräsrunko,  
bambu-istuin

• vihreä, punainen, musta, 
sininen ja valkoinen

• Kuvassa istuintyyny 
(vihreä ja harmaa)

PAON TUOLI
• pulverimaalattu 

teräsrunko,  
bambu-istuin

• vihreä, punainen, 
musta, sininen ja 
valkoinen

• kuvassa istuintyyny 
(vihreä ja harmaa)

RECLIPS LOUNGE TUOLI RECLIPS BAARIJAKKARA
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TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

MAGIS BELL TUOLI ECO• valmistettu Magisin oman tuotannon ylijäämämuovista ja 
autoteollisuuden muovijätteestä, kierrätetystä polypropyleenista

• vaalean oranssi, valkoinen, sininen ja vaalean vihreä

BANQUETTE 2-PLACES -SOHVA 

• runko tiikkiä
• istuintyynyjen värivaihtoehdot: turkoosi, 

harmaa, musta, valkoinen, beige, keltainen

DUNK TUOLI
• valkoinen, musta, punainen, 

beige, oliivin vihreä

CLASSY  
TUOLI JA BAARIJAKKARA
• valkoinen, hiekka, 

oliivin vihreä, sininen,  
okra, musta

ECLIPSE WIRE TUOLI
• antrasiitinharmaa, valkoinen, punainen, musta, 

hiekka, keltainen, vaalean sininen
• tuoli on pinottava

VENTIQUATTORE-TERASSIKALUSTEET
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TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

MILÀ

AIR
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• oranssi, vihreä, antrasiitin harmaa, 

hiekka, valkoinen ja musta

AIR ARMCHAIR
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• oranssi, vihreä, antrasiitin harmaa, 

hiekka ja valkoinen

FOLDING AIR CHAIR
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• oranssi, vihreä ja valkoinen

CHAIR ONE CONCRETE
• painevalettu alumiini ja betoni
• valkoinen, harmaa,  

harmaa-vihreä,  
sininen ja  
musta

CHAIR ONE
• maalattu alumiini
• musta, valkoinen,  

vaaleanharmaa,  
harmaa-vihreä  
ja sininen

STOOL ONE
• painevalettu alumiini
• musta

MILÀ
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• punainen, tumman vihreä, keltainen, 

hiekka, valkoinen ja musta
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TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

 METRIS
• maalattu alumiinirunko ja  

textilene-istuin
• valkoinen ja musta
• käsinojallinen ja käsinojaton  

tuoli sekä baarijakkara

OFFICINA
• maalattu teräs ja 

polypropyleeni
• runko antrasiitin harmaa, 

istuimet tummanvihreä, 
musta ja metallinharmaa

ALEXA ROPE
• maalattu alumiinirunko ja 

textilene-istuin
• valkoinen ja musta

SHADE
• maalattu teräs
• musta, valkoinen,
• hiekka, antrasiitinharmaa, 

tina, punainen, ruskea, 
vedenvihreä, pronssi ja 
harmaa

ICON
• maalattu alumiinirunko ja  

tiikki-istuin
• valkoinen ja ruskea
• baarijakkaraa saatavana 61 cm  

ja 93,5 cm istuinkorkeudella

PLATO
• maalattu alumiini
• musta, valkoinen, 

punainen, vihreä, harmaa ja 
vaaleansininen

VIGNA
• pulverimaalattu teräs
• violetti, harmaa, valkoinen 

ja harmaa

VIGNA PÖYTÄ
• pulverimaalattu teräs ja 

umpilaminaattikansi halk. 60 cm / 
halk. 120 cm / 80x80 cm

ALEXA DIRECTOR CHAIR
• maalattu alumiinirunko ja batyline-istuin
• valkoinen, valkoinen+beige, 

tummanharmaa+lava

ALEXA
• maalattu alumiinirunko  

ja textilene-istuin
• valkoinen ja musta
• käsinojallinen ja  

käsinojaton tuoli,  
taittotuoli ja  
baarijakkara

• maalattu alumiini
• valkoinen ja musta

METRIS HIGH TABLE
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TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

CASINO
• polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, tumman- 

harmaa, vedenvihreä, suklaa ja 
sininen

LINEAR STEEL
• pulverimaalattu teräs
• musta, valkoinen, tummanvihreä 

ja tummanoranssi

TRAMA
• polypropyleeni
• valkoinen, musta,  

hiekka, ruskea ja 
oliivinvihreä

LISBOA 
• polypropyleeni
• valkoinen, musta, punainen, hiekka, 

ruskea, t.harmaa ja oliivinvihreä
• saatavana ilman käsinojia sekä 

baarijakkarana

STEELY
• lasikuituvahvisteinen 

polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, 

tummanharmaa, suklaa,  
sininen ja punainen

NEUTRA 
• polypropyleeni
• valkoinen, punainen, hiekka, 

ruskea ja oliivinvihreä

LAMA
• polypropyleeni
• valkoinen, musta, hiekka, 

ruskea, tummanharmaa ja 
oliivinvihreä

SUE
• polypropyleeni
• hiekka, sininen, valkoinen, 

musta, terracotta, keltainen 

WOODY
• polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, tumman-

harmaa, suklaa, vedenvihreä, 
sininen ja punainen

PEACH
• polypropyleeni
• valkoinen, musta, 

punainen, hiekka, ruskea, 
tummanharmaa ja oliivinvihreä

TOKYO
• polypropyleeni
• punainen, vedenvihreä,  

valkoinen, suklaa, turkoosi, 
okrankeltainen ja musta

BEETLE
• polypropyleeni
• valkoinen ja beige

CROISSETTE
• lasikuidulla vahvistettu 

polypropyleeni
• antrasiitinharmaa, vihreä ja beige

14 15



TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

IBIS
• metallirunko ja PET-muovi-istuin
• valkoinen, antrasiitinharmaa,  

harmaa ja hiekka

UNI-KA
• metallirunko ja polypropyleeni-istuin
• valkoinen, harmaa, sininen, ruskea, hiekka, 

pistaasinvihreä, musta, antrasiitinharmaa, 
korallinpunainen ja keltainen

MARÈ
• alumiinirunko ja muovi-istuin
• valkoinen, musta, punainen, ruskea, sininen, 

hiekka ja pistaasinvihreä

UNI-KA

MARÈ

URBAN TIME BUSY
UNI
• metallirunko ja polypropyleeni-istuin
• valkoinen, harmaa, sininen, ruskea, hiekka, 

pistaasinvihreä, musta, antrasiitinharmaa, 
korallinpunainen ja keltainen

NASSAU
• polypropyleeni
• valkoinen, sininen, hiekka, 

vihreä, punainen, okra, 
ruskea, antrasiitinharmaa, 
harmaa ja musta

• käsinojallinen ja käsinojaton

NASSAU-BAARITUOLI
• polypropyleeni
• valkoinen, sininen, hiekka, 

vihreä, punainen, okra, ruskea, 
antrasiitinharmaa, harmaa ja musta

• käsinojaton

PALAU
• polpropyleeni
• valkoinen, musta, ruskea, 

oliivinvihreä, sininen ja 
korallinpunainen
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TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

ARHOLMA
• alumiini
• musta
• saatavana myös 

Arholma-pöytä

SNAP
• metallirunko ja 

polypropyleeni-istuin
• valkoinen, musta, 

antrasiitinharmaa, 
turkoosi, petroolin sininen, 
pistaasinvihreä

ARHOLMA

FLINT 
• metallirunko ja 

polypropyleeni-istuin
• valkoinen, 

antrasiitinharmaa, 
punainen, hiekka, ruskea 
ja tummanvihreä

• käsinojallinen ja 
käsinojaton

PIPE
• maalattu alumiini
• keltainen, 

valkoinen  
ja musta

TROY
• maalattu teräsrunko ja 

polypropyleeni-istuin
• runko valkoinen ja musta
• istuin: valkoinen, 

musta, tummanvihreä, 
korallinpunainen, hiekka, 
pinkki ja ruskea
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TERASSITUOLIT TERASSITUOLIT

SPUN
• polyetyleeni
• punainen, tummanlila, 

antrasiitinharmaa 
ja valkoinen

RAVIOLO
• polyetyleeni
• oranssi, punainen, 

ruskea, violetti, 
oliivinvihreä, 
tummanvihreä, 
keltainen ja 
valkoinen

DEJA-VU
• maalattu alumiini
• musta, hiekka ja 

punainen-violetti

SPUN
HAUSKUUTTA JA ILOA TERASSILLE!

SAM SON
• polyetyleeni
• punainen, okra, antrasiitinharmaa, 

valkoinen, petroolinsininen 

SUBSTANCE
• alumiini ja polypropyleen
• istuimen värit valkoinen, musta, 

hiekka ja sinappi

20 21



TERASSITUOLIT TERASSIPENKIT JA SOHVAT

KOSTER TUOLI
• tiikkirunko ja punos

DEMOISELLE
• antrasiitin harmaa runko, 

punonta

TEQUILA
• beige / hamppu, runko bambu,  

musta istuin, antrasiitinharmaa runko

RAY TUOLI
• Alumiinirunko ja punos
• valkoinen + beige punos, tummanharmaa

RAY SOHVA, NOJATUOLI JA PÖYTÄ

SPIRIT
• tiikkirunko ja punos
• värivaihtoehdot: tiikki runko ja 

tummanharmaa punos

MILANO
• vanilla / light grey, runko bambua
• saatavana käsinojilla ja ilman

ARHOLMA SOHVA, LOUNGE TUOLI JA PIKKUPÖYTÄ

CORTINA ROSKIS

URBAN TIME -TERASSIKALUSTEET

CORTINA PENKKI
• saatavana  

1-, 2- ja 3-istuttavana
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URBAN TIME DIVANO
• galvanoitu teräs
• valkoinen, punainen, vihreä,  

musta ja harmaa
• voidaan kiinnittää maahan

TERASSISOHVATTERASSISOHVAT

BARCINO-SOHVARYHMÄ
• kahden istuttava sohva, leveys 139 cm
• nojatuoli
• sohvapöytä, koko 101 x 60 cm
• maalattu alumiinirunko
• musta, hiekka ja valkoinen

ATLAS BISTRO 
KÄSINOJATUOLI
• punos
• vaaleanharmaa ja hiekka

PICCOLO PENKKI, PÖYTÄ JA TUOLI

• alumiini ja mahonki
• saatavan myös mustaksi maalattuna

DOMINO-PENKKI
• alumiini ja mahonki

DIPHANO SWITCH

URBAN TIME TAVOLO PICNIC
• alumiini ja saarni
• valkoinen ja musta
• voidaan kiinnittää maahan kiinnityslevyillä
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STABLE TABLE
• maalattu teräsjalka 

automaattisesti 
säätyvällä jalalla ja 
umpilaminaattikansi

• musta, valkoinen ja 
alumiininharmaa 

• pöydän kansi  
70 x 70 cm/Ø 70 cm

 
AIR TABLE
• polypropyleeni
• valkoinen ja hiekka
• pöydän kansi 65x65 cm

FIRST TABLE
• polypropyleeni
• musta ja valkoinen
• kokovaihtoehdot  

79,2 x 79,2 cm ja 139,2 x 79,2 cm.

TERASSIPÖYDÄTTERASSIPÖYDÄT

METRIS
• alumiinirunko ja -kansi
• musta ja valkoinen 
• kokovaihtoehdot 160 x 80 cm/80 x 80 cmWEB

• maalattu teräsjalka ja umpilaminaattikansi
• runko: valkoinen, musta, hiekka, alumiininharmaa, 

antrasiitinharmaa, tina, punainen, ruskea ja pronssi
• pöydän kansi 70 x 70 cm/Ø 70 cm

NATURAL
• tiikki
• kokovaihtoehdot  

130 x 75 cm/75 x 75 cm

TABLE ONE BISTROT TABLE
• alumiini ja betoni
• kannen koko  

halk ø 79 cm ja  
79 x 79 cm, K72 cm ja  
halk ø 60 cm, K110 cm  

• alumiini ja umpilaminaattikansi
• musta, punainen ja valkoinen
• saatavana sekä 74 cm että 103 cm 

korkeana
• kannen koko 69 x 59 cm ja ø 69 cm

RIBALTINO TAVOLO -TAITTOPÖYDÄT

PASSEPARTOUT PÖYTÄ + TUOLI
• kokovaihtoehdot K 75 cm, 85 x 85 cm, 140 x 85 cm,  

160 x 85 cm, 180 x 85 cm, 200 x 85 cm

MOONTABLE PÖYTÄ
• pulverimaalattu teräs
• kannen koko 80 x 80 cm ja 140 x 80 cm
• saatavana sekä 73,15 cm että 101,15 cm korkeana
• keltainen, vaaleansininen, punainen, hiekka, 

musta, valkoinen, antrasiitinharmaaMILOS
• alumiinirunko, umpilaminaattikansi
• kannen koko Ø 60 cm / Ø 70 cm / Ø 80 cm,  

60x60 cm / 70x70 cm / 80x80 cm
• saatavana 42 cm, 72 cm ja 105 cm korkeana
• valkoinen, luonnonvalkoinen, beige, alumiini, antrasiitinharmaa,  

musta, okra, petroolinsininen, oliivinvihreä, ruskea, sininen, pronssi
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ROLTRADELTA TYYLIKKÄÄT 
AURINKOVARJOT TERASSILLE!

LINZ
• koko 3 x 3 m

PARIS
• koko 4 x 4 m

MALTA
• halkaisija 2 m

LINZ
• halkaisija 3 m

• betoni, 35 kg

• graniitti, 20 kg • betoni, 25 kg

AURINKOVARJOTRUUKUT

KENTIA

TILANJAKAJAT

Useita värejä  
ja kokoja  

– pyydä tarjous!

CASSERO-RUUKUT
• läpivärjätty polyetyleeni
• kokovaihtoehdot: L100 x K55 cm ja halk ø 60 cm, K 70 cm

BORDATO LISCIO -RUUKUT
• läpivärjätty polyetyleeni
• kokovaihtoehdot: halk ø 36, K 32 cm, halk ø 46, K40 cm ja 

halk ø 58, K50 cm. Tiedustele muita kokoja Roltradesta!

OBELLO VALAISIN
• lasikupu, säädettävä  

Led-polttimo
• mitat: Ø 22 cm, K 24 cm

VALAISIMET

EASE LADATTAVA 
VALAISIN
• ABS-muovi, Led-polttimo
• himmennettävää ja ladattavaa 

Ease-valaisinta voi käyttää 8 h 
yhdellä latuksella 

• mitat: Ø 13 cm, K 21,5 cm
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VALAISTUT BAARITISKITVALAISTUT RUUKUT

BORDATO LISCIO

TEHOSTA TERASSIA 
VALOLLA
Serralungan ruukut on valmistettu läpivärjätystä 
polyetyleenistä, ne kestävät pakkasta (– 40 °C) ja ovat 
UV-suojattuja. Ruukut saatavana valolla tai monissa 
eri väreissä!

KABIN

VASO RETTANGOLARE

HONEY

MING

Baaritiskien materiaali polypropyleeni,  
valon väri: valkoinen

JUMBO BAR

ROLLER DESKICEBERG

BREAK BAR BREAK LINE
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Roltrade on julkisten ja yksityisten tilojen kalustamisen ammattilainen yli 30 vuoden 
kokemuksella. Valikoimaamme kuuluu ajatonta kalustemuotoilua niin hotelleihin, 

ravintoloihin, yrityksiin kuin yleisiin vastaanotto- ja odotustiloihin: sohvajärjestelmiä, 
irtokalusteita, sisä- ja ulkokalusteita sekä valaistuja kalusteita ja ruukkuja.  

Lisäksi löydät Roltradelta kokonaisvaltaisen takkavalikoiman lisävarusteineen.

LISÄTIEDOT & TILAUKSET:
010 322 0500 TAI ROLTRADE@ROLTRADE.COM

www.roltrade.com
Itälahdenkatu 18 A | 00210 Helsinki | puh 010 322 0500


