
Kotimainen yhteistyötuote mahdollistaa kuviolasien yhdistelmän lasiseinään  
 

Kotimaiset sisustusbrändit Essis by Lasilinkki ja Mirror Line 

aloittavat yhteistyön mittatilauslasiliukuovien ja 

lasiseinien tiimoilta.  

 

Essis by Lasilinkki saa aiempaan 

alumiinikehysprofiilivalikoimaan nyt pitkään halutun 

uutuuden Mirror Linen kautta. Asiakas saa nyt valittua 

useamman erilaisen lasin haluamallaan ruudukoinnilla 

joko Lasiliukuoveen tai kiinteään lasiseinään. Mirror Linen 

kehysten avulla ikkunaruutujen määrä ja sijoittelu 

onnistuu monipuolisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

Essis by Lasilinkin valikoimasta löytyy ainoana Suomessa 

käsityönä tehtyjä sulatettuja kuvioituja laseja kahdeksassa 

eri sävyssä. Essiksen mallistosta löytyy monia 

vakiokuvioita, tunnetuimpana raita- ja retrolasi, mutta 

lasille voidaan sulattaa, vaikka asiakkaan oma 

suunnittelema kuvio/kuva. Essis by Lasilinkin ja Mirror 

Linen yhteistyötuotteessa kuviolasit voidaan yhdistää 

kauniisti uniikiksi lasiseinäteokseksi. 

 

”Tavoitteenamme on lisätä ihmisten intoa sisustamiseen ja tuoda uniikkeja lasitusratkaisuja sisustajille. Jo vuosien 

ajan asiakkaamme ovat kysyneet meiltä alumiiniprofiilista lasiseinää niin, että siihen pystyisi valitsemaan useampaa 

erilaista lasia ja vihdoinkin se on mahdollista! Aivan upeaa, että löysimme kotimaisen kumppanin kenen kanssa 

voimme toteuttaa tämän yhteistyössä. On hienoa, että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme jotain aivan 

ainutlaatuista. Etenkin tällä hetkellä meidän omat kuvioidut sulatetut lasimme ovat suosittuja, koska niissä 

asiakkaamme pääsevät mielin määrin leikittelemään kuvioilla ja väreillä.” hehkuttaa Essis by Lasilinkin luova johtaja 

Essi Sundman. 

 

Mirror Linen toimitusjohtaja Sinikka Saaranluoma on myös innoissaan uudesta yhteistyöstä: ”Lasiseinät ovat jo pitkään 

olleet yksi suosituimmista tuotteistamme, mutta asiakkaat kaipaavat niihinkin yhä enemmän persoonallisuutta ja 

uniikkeja ratkaisuja. Yhteistyötuote on tähän täydellinen ratkaisu! On hienoa, että näin voimme tarjota asiakkaille 

myös yksilöllisiä lasiratkaisuja. Teemme mielellämme yhteistyötä muiden kotimaisten sisustusbrändien kanssa, joten 

oli lottovoitto löytää kumppaniksi juuri Lasilinkki.” 

 

Lasilinkki / Essis by Lasilinkki 

Lasilinkki on vuonna 1983 perustettu perheyritys, joka on vuosikymmenien saatossa noussut yhdeksi Suomen 

monipuolisimmista lasitaloista. Essis by Lasilinkki on yrityksen sisutuslasibrändi, joka sai alkunsa vuonna 2010. Essis by 

Lasilinkin sisustuslaseista löytyy niin asiakkaille räätälöityjä lasisia tilaratkaisuja kuin Essis Collection -

sisustuslasituotteita. Supervoimamme on käsityöläisyys ja ainutlaatuiset kierrätys- ja sulatuslasituotteet. Tuotteilla on 

Design from Finland -tunnus. 

 

Mirror Line Oy on vuonna 1994 perustettu yritys, joka sijaitsee Karijoella Etelä-Pohjanmaalla. Mirror Line on yksi 

Suomen suurimmista liukuovivalmistajista, ja se valmistaa mittatilauksena liukuovien lisäksi lasiseiniä, kaapistoja ja 

vaatehuoneita. Tuotteilla on Avainlippu-tunnus.  

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

 

Essis by Lasilinkki / Luova johtaja Essi Sundman 

essi.sundman@lasilinkki.fi / puh. 040 565 2957  

www.lasilinkki.fi  

 

Mirror Line /Toimitusjohtaja Sinikka Saaranluoma 

sinikka.saaranluoma@mirrorline.fi / puh. 020 7562 553 

www.mirrorline.fi  

 

Kuvat: http://www.kuvat.fi/ZXMJQK4TC7   (Essis / Mirror Line) 
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