
tekstiilisisustamisen JA huonekalupehmusteiden 
vastuullinen asiantuntija



Me Lennolilla suunnittelemme ja valmistamme sisustustekstiilejä, 

vuodevarusteita ja pehmusteita yrityksille sekä julkiselle sektorille. 

Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisia ja 

monipuolisia sisustamisen projekteja, joissa osaaminen tämän päivän 

materiaaleista ja mahdollisuuksista yhdistyy vahvaan visuaaliseen 

näkemykseen.

 

Perheyrityksemme on toiminut yli 50 vuotta, vuodesta 1967 saakka.  

Tehtaamme Jalasjärvellä, Etelä-Pohjanmaalla, työllistää vajaat 30 työntekijää. 

Olemme ylpeästi kotimaisen, vastuullisen tuotannon puolestapuhuja.

Lennol Oy – tekstiilisisustamisen  
ja huonekalupehmusteiden 
vastuullinen asiantuntija

Pirjo Pystykoski-Sopanen & Co
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HUONEKALUTEOLLISUUS

TUOTTEET:
   Ecosoft

   Ecosupersoft

   Ballsoft

Tarjoamme kotimaiset sisustustekstiilit erilaisiin hotelli- ja 

majoitustiloihin, sekä paloturvallisina että ei-paloturvallisina. 

Oli kohteesi suuri tai pieni, meiltä saat kokonaisvaltaiset sisustus- 

ja palveluratkaisut tai halutessasi yksittäisiä tuotteita.

TUOTTEET:
   Suunnittelu, valmistus ja asennuspalvelut
   Päivä-, heitto- ja torkkupeitot, koristetyynyt, helmalakanat
   Sängynpäädyt, varjostimet, akustiikkapaneelit
   Tyynyt, peitteet, petauspatjat
   Lakanat, pyyhkeet
   Verhot

Valmistamme erilaiset pehmusteet, kuten sohvan 

istuin-, selkä- ja käsinojapehmusteet sekä irtotyynyt 

tehtaallamme Jalasjärvellä – räätälöitynä asiakkaan 

tarpeen mukaan.  

Käytämme pehmusteiden raaka-aineina vastuullisia 

materiaaleja, kuten kierrätyspolyesteriä, teollisuuden 

sivuvirroista valmistettua vaahtomuovilastua ja höy-

hentä. Kauttamme saat myös laadukkaat Textumin 

huonekalukankaat.
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HOTELLIT JA MAJOITUS

   Foamsoft

   Feathersoft

   Feather&foam

   Textum-huonekalukankaat



PÄIVÄKODIT
Olemme luotettava ja vastuullinen päivä- 

kotitekstiilien valmistaja. Tarjoamme 

tekstiilit lepo- ja leikkitiloihin sekä ylei-

siin tiloihin, ja ammattitaitoiset palvelut 

suunnittelusta asennukseen. Vastuulliset 

materiaalit, kotimaisuus ja leikkisyys ovat 

päiväkotimallistomme tärkeitä teemoja.

Tarjoamme monipuolisen valikoiman sisus-

tustekstiilejä ja kankaita, sekä paloturvallisina 

että ei-paloturvallisina. Valmistamme räätä- 

löityjä tuotteita ja palveluita juuri sinun 

tarpeeseesi - ammattitaitoisesti ja joustavalla 

aikataululla, myös sopimusvalmistuksena 

esimerkiksi omista kankaistasi. Kauttamme 

saat Textumin laadukkaat huonekalukankaat.

suunnittelijat

   Peitteet, tyynyt, petauspatjat

   Lakanat, pyyhkeet

   Istuintyynyt / leikkialustat

   Patjat, hygieniasuojat

   Verhot, akustiikkapaneelit

   Suunnittelu-, valmistus-, pesula- ja
 asennuspalvelu

TUOTTEET:
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   Sisustustekstiilit (mm. päivä- ja
 heittopeitot, koristetyynyt, verhot,
 varjostimet) 

   Sisätyynyt, peitteet, tyynyt, petauspatjat

   Kankaat, Textum-huonekalukankaat

   Sängynpäädyt, varjostimet, akustiikkapaneelit

   Ompelu-, tikkaus- ja asennuspalvelu,

   Sopimusvalmistus

TUOTTEET:



Tiedämme, minne olemme menossa, 
koska tiedämme, mistä tulemme.
Lennolin juuret ovat syvällä eteläpohjalaisessa maassa. Perheyri-

tyksemme on aina uskonut yrittämiseen, tulevaisuuteen ja yhdes-

sä tekemiseen. Tänä päivänä Lennol elää ja hengittää vastuullisia 

materiaaleja ja tuotteita, vahvaa kotimaista tekemistä sekä asiak-

kaidemme näköistä ja kokoista tuotantoa.
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Ota 
yhteyttä

suunnitellaan
teille sopiva

ratkaisu

autamme 
tuotteiden 
valinnassa

valmistamme 
tuotteet 
suomessa

toimiTAMME 
ja

asennAMME

Vastuullisuus  
on erottamaton  
osa meitä.
lue lisää: lennol.fi



Pirjo 
Pystykoski-

Sopanen

---
TOIMITUSJOHTAJA

Hilkka
Reponen

---
projektimyynti, 

sisustustekstiilit 
ja suunnittelu

Malla
Peltola

---
projektimyynti, 

sisustustekstiilit 
ja suunnittelu

Adele
Mäkiranta

---
Private label  

-myynti,
Textum-agentuuri

Maija
Tamminen

---
Visuaalinen  
suunnittelu
ja toteutus

Aina asiakkaidemme 
näköistä – suunnittelusta 
toteutukseen
Meillä on vuosikymmenten kokemus ja asiantuntemus 

sekä materiaaleista että tuotteista. Tuotantomme on mo-

dernia, monipuolista ja asiakkaan tarpeisiin mukautuvaa. 

Yhdessä asiakkaidemme kanssa syntyvät kuitenkin 

ratkaisut, jotka kestävät aikaa, kulutusta – ja elämää.
Anu Koski

---
TEHTAANMYYMÄLÄ
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Heidi 
Salo

---
Viestintä ja 
markkinointi

Raija Saarimaa

---
Tuotanto,

huonekalupehmusteet

Sirpa
Lehtimaa

---
LÄHETTÄMÖ JA
LASKUTUS



PROJEKTIMYYNti /  
SISUSTUSTEKSTIILIT 
ja SUUNNITTELU:

Etelä-Suomi
Malla Peltola

malla.peltola@lennol.fi
050 470 6653

Pohjois-Suomi
Hilkka Reponen

hilkka.reponen@lennol.fi 
044 055 4574

Private Label -myynti,  
Textum-agentuuri

Adele Mäkiranta
adele.makiranta@lennol.fi 

050 357 9809

HUONEKALUPEHMUSTEET:
Raija Saarimaa

raija.saarimaa@lennol.fi
040 485 8472

VARJOSTIMET:
Antti-Jussi Paavola

antti-jussi.paavola@lennol.fi
040 511 8168

LÄHETTÄMÖ & LASKUTUS:
Sirpa Lehtimaa

sirpa.lehtimaa@lennol.fi
0207 756 136

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Rantatie 22, 61600 Jalasjärvi

myymala@lennol.fi
040 485 8471

VIESTINTÄ & MARKKINOINTI:
Heidi Salo

heidi.salo@lennol.fi
050 351 2494

VISUAALINEN  
SUUNNITTELU JA 

TOTEUTUS:
Maija Tamminen

maija.tamminen@lennol.fi
050 358 0611

TOIMITUSJOHTAJA:
Pirjo Pystykoski-Sopanen

pirjo.pystykoski-sopanen@lennol.fi
040 770 1939

myynti@lennol.fi
020 775 6137

lennol.fi


