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Askeleet klassikon uustuotantoon
Jo lapsuuteni aikainen ihastus isäni, sisustusarkkitehti Ahti Kotikosken suunnittelemaan, kilpailupalkinnon saavuttaneeseen
lasikuituiseen Anatomia-nojatuoliin herätti ajatuksen tuolin uudelleenvalmistuksesta, joka kypsyi mielessäni vuosikaudet
kunnes…
…intuitioni viemänä päätin selvittää tuolia aikoinaan valmistaneelta tehtaalta vieläkö sitä voisi siellä valmistaa. Ja kyllähän he
tehtaalla muistivat tuolin. Yli 40-vuotta vanha muotti löytyi tehtaan uumenista. Siitä tehtiin mallikappale, uusi muotti ja tuolin
uudelleenvalmistus oli ”virallisesti” alkanut.
Nyt tavoitteena on saada Anatomia –tuoli laajemmin ihmisten ja yritysten ulottuville sopivien jälleenmyyntikanavien kautta niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Tuotteenahan Anatomia –tuoli on moneen tilaan sopiva. Voidaan puhua kodinkalusteesta,
julkiskalusteesta, ulkokalusteesta… Tuoleja voi tilata useissa eri väreissä ja myös nahkaverhoilulla
Yrityksen valikoimiin kuuluu myös Kotikosken puusta taivutetut, erityisesti julkisiin tiloihin suunnitellut Apollo –sarjan tuolit ja
pöydät. Lisäksi hän on suunnitellut lukuisia muita mielenkiintoisia kalusteita, mm. vuonna 1970 Pohjoismaisessa muotoilukilpailussa Tanskassa kolmanneksi sijoittuneen toisen lasikuitutuolin. Näiden kalusteiden tuotantomahdollisuuksia kartoitetaan
tulevaisuudessa.
Suomessa ja maailmalla on jo monta uustuotantoon otetun klassikkokalusteen menestystarinaa. Siis miksipä ei?
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Anatomia Chair: step by step towards reproduction
As a child my admiration for  my  father’s  ”Anatomia”  fiberglass chair made me dream of reviving production of his bold design.
That  idea  grew  steadily  in  my  mind  until…
…driven  by  this  strong  intuition  I  decided to find out whether I could trace back the old forty years old production line. I contacted the factory and the staff over there was able to recall the Anatomia Chair very well. They could even find the old mould
in the warehouse! A new mould and a prototype were supplied and reproduction of Anatomia Chair had officially begun.
In the beginning reproduction was more ideological in nature, but gradually the potential of the Anatomia Chair has made me
think of expanding the sales of this timeless and contemporary classic chair abroad. That is why I’m  now  looking  for  potential  
resellers and collaborators both in Finland and abroad.
Anatomia Chair is a very versatile product. Metaphorically speaking, there are multiple chairs within one chair. Anatomia is
available in a range of modern colors, and can be supplied with or without leather upholstery. It is suitable for public spaces
as well as private homes and outdoors, arranged individually as an eye-catching detail, or in striking groups.
The Anatomia Chair is the flagship product at the moment, but the intention is to find retailers for numerous other design
products by Kotikoski in the near future.
There are many success stories among reproduction of classic designs. So why not make the Anatomia Chair one of them?
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