
Private Casen tarina sai alkunsa jo vuonna 1985, kun rakennusarkkitehti, teollinen muotoilija Ari 
Korolainen ei löytänyt sopivaa salkkua piirustustensa kuljettamiseen, ja päätti valmistaa 

sellaisen itse. Tämä oli alku Private Case-mallistolle, jota laajennettiin salkkujen lisäksi muilla 
tuoteryhmillä. Uusiopahvi valikoitui materiaaliksi sen ympäristöystävällisyyden ja miellyttävän 

tunnun takia. Myöhemmin pahvin rinnalle otettiin ekologinen uusionahka, joka mahdollisti 
kokonaan uudenlaisten tuotteiden ideoinnin ja valmistuksen.

Private Case -tuotteet ovat edustaneet suomalaista muotoilua ympäri maailman ja voittaneet 
useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja. Pohjoismaisen minimalistisen ja oivaltavan 

muotoilun lisäksi Private Case -tuotteet tunnetaan ympäristöystävällisten uusiomateriaalien 
käytöstä.

Yli 30 toimintavuoden jälkeen aika on kulunut ja itseilmaisun eri tavat ovat siirtyneet 
sähköiseen muotoon. Private Casen tarkoitus on kuitenkin sama. Haluamme edelleen tarjota 

arjen järjestelyä ja itseilmaisua helpottavia tuotteita, jotka on suunniteltu ja käsintehty 
Suomessa.

 
Käyttämällä Private Case -tuotteita kuormitat ympäristöä vähemmän tinkimättä tuotteiden 

toimivuudesta ja näyttävyydestä!

Ekologista muotoilua vuodesta 1985

Ota yhteyttä

tel: +358 50 4433470 
info@privatecase.fi
www.privatecase.fi
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Olga tietokonelaukku

- Valmistettu uusionahasta
- 13”-14” tietokoneille
- Koko 350 x 255 x 30 mm
- Pitkä, säädettävä hihna
- Joustava, irrotettava neopreeni-

tasku sisällä

 

Oliver tietokonelaukku

- Valmistettu uusionahasta
- 13”-14” tietokoneille
- Koko 350 x 255 x 30 mm
- Lyhyt hihna
- Joustava, irrotettava neopreeni-

tasku sisällä

 

Uusionahka on valmistettu kenkä- ja laukkuteollisuuden hukkapaloista. Uusionahan valmistuksessa 
käytettävän nahan raaka-ainetoimittajiksi hyväksytään ainoastaan yritykset, jotka ovat CITES:n 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) hyväksymiä 
toimittajia. Valmis uusionahka on valmistettu 90%:sti uusiutuvista luonnonmateriaaleista eikä se 

sisällä ulkopuolisia synteettisiä kuituja. Materiaali on erittäin kestävää ja saatavilla useissa väreissä.

Laukut, uusionahka
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Tablettikotelo
 

- Valmistettu uusionahasta
- Joustava, irrotettava neopreeni-

tasku sisällä
- Sisältää vihkon ja kynän-

pidikkeen

Koko L 

- 11”-12,9” tableteille
- Koko 325 x 227 x 20 mm

Koko M

- 9,7”-10,5” tableteille
- Koko 280 x 218 x 20 mm

Koko S

- 7,9” tableteille
- Koko 240 x 180 x 20 mm

 

A5 Kalenteri 
uusionahkakotelossa

- Valmistettu uusionahasta
- Sisältää vaihdettavan kalenterin
 ja vihkon sekä kynänpidikkeen

- Sopii myös pienelle tabletille
- Koko 240 x 180 x 20 mm
 

Laukut, uusionahka



Unlimited Notes A5

- Uudelleentäytettävä muistivihko
- Valmistettu uusionahasta
- Koko 152 x 210 mm
 

Unlimited Notes 
täyttövihko

- Täyttösivut Unlimited Notes-
vihkoon

- Kierrätetty paperi

 

Pocket uudelleen-
täytettävä muistivihko

- Uudelleentäytettävä vihko
kynällä

- Valmistettu uusionahasta
- Koko 90 x 120 mm
 

Pocket täyttövihko

- Täyttösivut Pocket -vihkoon
- Kierrätetty paperi
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Vihkot, uusionahka



Nice to Meet You 
käyntikorttikotelo

- Kortit ponnahtavat esiin 
nauhasta vetämällä

- Valmistettu uusionahasta
- Koko 60 x 93 x 10 mm
 

Käyntikorttikotelo

- Valmistettu uusionahasta
- Koko 100 x 56 x 13 mm

 

Kynäkotelo

- Valmistettu uusionahasta
- Koko 210 x 50 x 15 mm
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Kotelot, uusionahka



tel: +358 50 4433470        info@privatecase.fi       www.privatecase.fi

Unlimited Notes A5

- Uudelleentäytettävä muistivihko
- Valmistettu uusiopahvista
- Koko152 x 210 mm
 

Kynäkotelo

- Valmistettu uusiopahvista
- Koko 210 x 50 x 15 mm
 

Unlimited Notes 
täyttövihko

- Täyttösivut Unlimited Notes-
vihkoon

- Kierrätetty paperi

 

Uusiopahvi on valmistettu uusiopaperista ja sen värjäyksessä ei ole käytetty haitallisia 
aineita. Materiaalille on myönnetty maailman vanhin kansainvälinen ympäristömerkki 

”Blue Angel Eco-label”.

Vihkot ja kotelot, uusiopahvi



Kalenteri A5

- Valmistettu uusionahasta
- Sisältää vuosisuunnitelman ja 

projektikalenterin 
- Kieli FI/SWE/EN
- Koko 155 x 210 mm

Kalenteri A5
vihko-osalla

- Valmistettu uusionahasta
- Erillinen vihko-osa
- Sisältää vuosisuunnitelman ja 

projektikalenterin
- Kieli FI/SWE/EN
- Koko 155 x 210 mm

Taskukalenteri A6

- Valmistettu uusionahasta
- Kieli FI/SWE/EN
- Koko 86 x 153 mm

Taskukalenteri A6
vihko-osalla

- Valmistettu uusionahasta
- Erillinen vihko-osa
- Kieli FI/SWE/EN 
- Koko 86 x 153 mm

Kalenterit, uusionahka



 

 

 

Vuosilukumallit
 
- Vertikaali
- Horisontaali 

Uusionahka
värivaihtoehdot

- Valkoinen 
- Musta
- Natural harmaa
- Natural ruskea 
- Punainen 
- Turkoosi 
- Oranssi 
- Lime
- Keltainen 
- Tummansininen
 

Räätälöinti

- Stanssattu logo / kuvio
- Preeglattu logo / kuvio
- Silkkipainettu logo / kuvio
- Yrityksen omat painetut sivut

Uusionahka on valmistettu kenkä- ja laukkutehtaiden hukkamateriaalista. Valmis uusionahka on 
valmistettu 90%:sti uusiutuvista luonnonmateriaaleista eikä se sisällä ulkopuolisia synteettisiä kuituja. 

Materiaali on erittäin kestävää ja siitä on saatavilla useita värivaihtoehtoja. 

Kalenterit, uusionahka
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A5 Kalenteri 
uusionahkakotelossa

- Valmistettu uusionahasta
- Sisältää vaihdettavan kalenterin
 ja vihkon sekä kynänpidikkeen

- Sopii myös pienelle tabletille
- Koko 240 x 180 x 20 mm
 

Taskukalenteri
uusionahkakotelossa

- Valmistettu uusionahasta
- Sisältää vaihdettavan kalenterin

sekä kynänpidikkeen
- Koko 185 x 100 x 20 mm
 

Uusionahka
värivaihtoehdot:

- Valkoinen 
- Musta
- Natural harmaa
- Natural ruskea 
- Punainen 
- Turkoosi 
- Oranssi 
- Lime
- Keltainen 
- Tummansininen
 

Kalenterit, uusionahka
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Kalenteri A5

- Valmistettu uusiopahvista
- Sisältää vuosisuunnitelman
- Kieli FI/SWE/EN
- Koko 155 x 210 mm
 

Kalenteri A5
vihko-osalla

- Valmistettu uusiopahvista
- Erillinen vihko-osa
- Sisältää vuosisuunnitelman
- Kieli FI/SWE/EN
- Koko 155 x 210 mm
 

Uusiopahvi on valmistettu 100 % kierrätetystä paperista ja sen värjäyksessä ei ole käytetty haitallisia 
aineita. Materiaalille on myönnetty maailman vanhin kansainvälinen ympäristömerkki 

”Blue Angel Eco-label”.

Uusiopahvi
värivaihtoehdot:

- Vihreä
- Tummansininen
- Keltainen
- Oranssi
- Tummanharmaa

 

Kalenterit, uusiopahvi


