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Projektijohto

Merianto Install Oy on huonekalu- ja sisustusprojektijohtamisen asiantuntijayritys
Tarjoamme toimivia ja laadukkaita kokonaisratkaisuja
erilaisten julkisten tilojen ja ympäristöjen sisustuksen
suunnitteluun ja toteutukseen.
Meriantolla on pitkä kokemus sairaaloiden,
terveyskeskusten, apteekkien, hotellien, museoiden,
koulujen, päiväkotien, toimistorakennusten ja tilojen kalustuksen ja muun sisustuksen
kokonaisratkaisuista niin Virossa, Suomessa kuin
muuallakin. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat johtavat
rakennusliikkeet.
Neuvonta- ja suunnitteluvaiheessa ideoimme tilaajan
tarpeisiin sopivia, toimivia ja älykkäitä ratkaisuja, joista
laadittavien työpiirustusten mukaan valmistetaan tilaajalle
sopivat huonekalut, väliseinät tai muut tarvittavat
sisustuselementit. Vastaamme koko sisustusketjusta
neuvonta- ja suunnitteluvaiheesta sopivan
sisustusratkaisun toimittamiseen ja asentamiseen saakka.

Tuoteet


Sairaalakalusteet



Keittiöt, naulakot, komposiittituoteet



Sisälasiseinät ja ovet



Koulu- ja päiväkotikalusteet



Erikoiskalusteet



Ikkunapenkit, kotelot, karniisit jms

Referenssit
Merianto on vuodesta 2004 lähtien osallistunut monien
sairaaloiden, terveyskeskusten, apteekkien, hotellien,
museoiden, koulujen, päiväkotien, toimistorakennusten ja tilojen kalustuksen ja muun sisustuksen kokonaisratkaisujen
suunnitteluun niin Virossa, Suomessa kuin muuallakin.
Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat johtavat rakennusliikkeet,
jotka ovat uskoneet designerien ja arkkitehtien loisteliaiden
ideoiden käytännön toteutuksen meidän tehtäväksemme.
Tavanomaisten kohteiden lisäksi Merianto on toteuttanut
sisustusprojekteja erittäin vaativissa kohteissa, kuten
Finlandia-talossa, Suomen Kansallisoopperassa,
saamelaiskulttuurikeskus Sajosissa ja Helsingin
lastenklinikalla, samaten Virossa parlamentin ja Pohjois-Viron
aluesairaalan peruskorjausten jälkeisissä sisustustöissä.
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2017
Handelsbanken Helsinki (NCC) – keittiöt, naulakot-lokerikot, tiskit, sohvakalusteet
Pasilanportti, Fennia (Fira) - toimistotalon aulan viiluverhoukset ja massiivipuuverhoukset, Helsinki
Hanasaaren kultturikeskus – WC kalusteet ja jakoväliseinät, corian allastasot, ikkunapenkit ja kotelot
SA Elva Kultuurikeskus - kulttuurikeskuksen erikoiskalusteet, verhot, Elva/Viro
North Estonian Medical Center
Iso Omena keskus

– sairaalakalusteet, Tallinn

– allaskaapit, coriantasot, keittiöt, varastotilojen kalusteet, Helsinki

Estonian National Museum

– fotoseinä-syclorama, Tartu/Estonia

TREDU, Avoniikka lennonopetus - keittiöt, RST kalusteet, asiakastiski, naulakot, Tampere

2016
KOY Sipoon PT-Logistiikkakeskus (Freeway) – keittiökalusteet, ravintolatiskit, allaskalusteet, Sipoo
Auroran koulu (NCC) – lasiväliseinät ja ovet, massiivipuurakenteet, Espoo
Svenska Normallyceum (NCC) – lasiväliseinät ja erikoiskalusteet, Helsinki
Turun Normaalikoulu (Skanska) – lasiväliseinät, Turku
Tampereen kansainvälinen koulu (SRV) - A osa, koulun erikoiskalusteet, keittiöt, lasiseinät, ovet, Tampere
AALTO Kampuskirjasto (NCC) – erikoiskalusteet, vitriinit, keittiöt, naulakot, Espoo
Tuomelan Koulu (LUJATALO) – KOTA penkkikalusteet, Hämeenlinna

2015
Tikkurilan Asemakeskus (YIT) – palvelutiskit, Vantaa
Tampereen Kansanvälinen Koulu (SRV) – kalusteet, ovet, lasiseinät, säleverhot
Hotel Indigo, Bulevardi 26 (NCC/Restel) – hotelin erikoiskalusteet, ravintolakalusteet, baaritiskit, penkit, porraskaidet,
Helsinki
Hirvikosken koulu (NCC) – koulukalusteet, keittiöt, naulakot, varastotilojen kalusteet, Loimaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (NCC) – ravintolakalusteet, WC kalusteet, tiskit, taulut, AV-kalusteet, naulakot,
Helsinki
HUSLAB (SRV) – keittiökalusteet, naulakot, lokerikot, kaapistot – Helsinki
Rajamäen Uimahalli (Fira Oy) - RST kalusteet, tiski, keittiöt, erikoiskalusteet, Rajamäki
Tampereen kansanvälinen koulu (SRV) - koulun erikoiskalusteet, keittiöt, lasiseinät, ovet, Tampere
Datacity Turku (NCC) - toimiston erikoiskalusteet, naulakot, Turku
Koy Estradi (FIRA) - toimiston lasiseinät ja ovet, Helsinki

2014
Malmin sairaala (YIT) – erikoiskalusteet, tiskit, metallikalusteet, pukukaapit, potilaskalusteet jms, Helsinki
Helsingin Yliopisto, Unioninkatu 35 (Lemminkäinen Talo) – keittiöt, metalli-lasiseinät, ovet, auditorion penkit,
seinäverhoilut, Helsinki
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Siuntion kylpylä (Vallila) – kylpylän komposiittipenkit ja naulakot, Siuntio
Riihimäen Paloasema (Skanska) – keittiöt, erikoiskalusteet, Riihimäki
North Estonian Medical Center (Merko) – corian-vastaanottotiskit, lasiseinät, keittiöt, infotaulut, Tallinn
Embassy of Estonia in China (Viron Ulkoministeriö) – nojatuolit, erikoiskalusteet, keittiöt, verhot, Peking
Rajamäen Uimahalli (FIRA) – myyntitiskit, vitriinit, erikoiskalusteet, peilit, altaat
ORION lääketehdas (YIT) – RST kalusteet ja portaat, Espoo
ELY Keskus (UH Rakennus) - toimiston lasiseinät ja kalusteet, Helsinki
North Estonian Medical Center – rst kalusteet, varastohyllyt, sairaalan erikoiskalusteet, Tallinn
Karakallion koulu (NCC) - auditorion akustiikkapanelit, Espoo
Helsingin Rautatieasema (UH Rakennus) – keittiöt ja erikoiskalusteet, Helsinki
Bronda restaurant - kalusteet, kivitasot, kivialtaat, viinikaappi, erikoiskalusteet, Helsinki
Dome Church of Tallinn - erikoiskalusteet

2013
Luontokeskus Haltia (YIT) – luontokeskuksen kalusteet, tiskit, keittiöt ja betoniallastasot, Espoo
Koulutuskeskus Tavastia (Lujatalo Oy) – erikoiskalusteet, keittiöt, vitriinit, tiskit ja vaatekaapit, Hämeenlinna
Lampan Talo (NCC) – erikoiskalusteet, allastasot, seinäpanelit, Helsinki
Hotel Cumulus Hämeenpuisto (Vallila Interior Oy) – hotellihuoneiden kalusteet ja seinäpanelit, Tampere
Koy Alberga C-talo (NCC) – valoaulan kalusteet, bufee, lasipanelit, viiluverhoilu, Espoo
Vantaan Energia jätevoimalaitos (YIT) – lasiväliseinät, peilit ja suihkuseinät, Vantaa
Nordea, AKK7 (FIRA Oy) – keittiöt, naulakot, Helsinki
Wanha Mestari Pub Lahti (Vallila Interior Oy) – baarin erikoiskalusteet, sohvat, Lahti
Lahden Seurahuone (Hämeenmaan Kiinteistöt) – vaatetilojen kalusteet, Lahti
Helsingin Yliopisto (NCC) – keittiökalusteet ja Durat allaskalusteet, Helsinki

2012
Haukilahden Vesitorni (Skanska Infra) – ravintolan erikoiskalusteet, corian allastasot ja ikkunapenkit, Espoo
Senaatti-Kiinteistöt, Ratapihantie 9 (Reno Rakennus) – keittiöt, tiskit, istuntosalit, Helsinki
Kaunialan Sairaala, R-osasto (Rakennustuote), sairaalan kalusteet, keittiöt ja sauna, Kauniainen
Businesspark Triotto toimistotalo (YIT) – toimitotalon keittiöt, coriantiskit, suihkuseinät ja sauna, Helsinki
Stora Enso office (Lemminkäinen) – lasiseinät, Helsinki
Helsingin Observatorio (NCC) – vanhojen kalusteiden kunnostus, erikoiskalusteet ja ravintola, Helsinki
International School of Helsinki – pukukaapit, keittiökalusteet, Helsinki
Harjunrinteen Koulu (Lujatalo OY) – koulukalusteet, Riihimäki
FINAVIA (Ruutupuu Oy) – lentoaseman portit-tiskit, Vantaa
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Porolahden Koulu (Reno-Rakennus) – koulukalusteet, lasiseinät ja ovet, Helsinki
Vindängens skola och daghem (NCC) – koulukalusteet, Espoo
Paasitorni Hoteli (Skanska) – puulasiseinät ja ovet, Helsinki
Kinaporin vanhusten palvelutalo (Lujatalo) – keittiöt, tiskit ja erikoiskalusteet, Helsinki

2011
Viikin Ympäristötalo (Lemminkäinen) – lasiseinät, Helsinki
Kuntolan koulu (YIT) – koulukalusteet, lasiseinät ja ikkunapenkit, Järvenpää
Kanniston koulu (YIT) – koulun ovet ja lasiseinät, Vantaa
Jätkäsaaren Pelastusasema (LTR) – keittiöt, ravintola ja sauna, Helsinki
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos (KSBR) – erikoiskalusteet ja lasiseinät/ovet, Inari
Miilin Päiväkoti (Ulf Friberg Oy) – päiväkotin kalusteet ja metalitakenteet, Söderkulla
Finlandiatalo (YIT) – ravintolakalusteet ja marmoritasot, Helsinki
Viikin Ympäristötalo (Lemminkäinen) – sisälasiseinät, Helsinki
Kuntolan koulu (YIT) – koulukalusteet, sisälasiseinät, ikkunapenkit, Järvenpää
Kanniston koulu, (YIT) – sisäovet ja ikkunat, Vantaa
Wanha Villatehdas (SRV) – kalusteet, keittiöt, WC-seinät ja corianallastasot, Hyvinkää

Contacts

Meranto Install Oy
Lautatarhankatu 6, 00580, Finland
install@merianto.com, www.merianto.com
Y-tunnus: 2587500-6
Jüri Abram / + 358 40 533 9162 / ja@merianto.com
Merianto OÜ
Veerenni 58a, 11314 Tallinn, Estonia
info@merianto.com, www.merianto.com
EORI nr: EE11009091, VAT: EE 100 875 151, Y-tunnus: 2270145-7
Raimo Grichin / + 372 504 8700 / raimo@merianto.com
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