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Pisa

Tilatehokasta designia 
oppimisen tueksi! 
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Pisa
Pisa 2

Pisa on täysin suomalainen design tuoteperhe. 
Innovatiiviset ominaisuudet takaavat helpon 
toimivuuden ja mitoitus tilatehokkaan käytön. 
Leikittelevän kepeä putkirunko piirtää tuotteelle 
omintakeisen ilmeen ja on sävytettävissä 
asiakkaan toiveen mukaan. Laminaattisävyt ovat 
valittavissa Iskun laajasta värikartasta.
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Pisa 1001 lenkkijalkainen 
tuoli on kevyt, pinottava ja 
rivikytkettävä. Rivikytkentä 
täyttää standardin EN14703 
vaatimukset.

Pisa 1000 tuoli on 
hyvin pinoutuva ja 
kestävä rakenteinen.

Pisa 1002 ristikkojalkainen 
tuoli voidaan varustaa 
alumiini- tai muoviristikolla. 
Ristikkoon on valittavissa 
joko pyörät tai jalkatallat. 
Tuoli on korkeussää-
dettävä, istumakorkeus 
pyörillä 35-45 cm.
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Rivikytkettävien tuolien 
jalkaosat menevät ristiin.
Lenkkijalan oivaltava muoto 
mahdollistaa rivikytkennän 
suoraan jalkatalloista, jolloin osat 
ovat vähemmän alttiita iskuille ja 
kolhuille. 

Kaikki tuolimallit ovat 
saatavilla ripustusheloilla. 
Ripustushelan läpikuultava 
materiaali toistaa rungon sävyä, 
jolloin helasta tulee huomaa-
maton. Ripustettavien tuolien 
kanssa käytetään melamiini- tai 
laminaattikansia. 

Lenkkijalkainen ja 
nelipistejalkainen tuoli 
ovat pinottavia ja niille löytyy 
oma tuolivaunu.
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Pisa 1402 luentopöydät ovat pinottavia ja ilman erillistä 
helaa liitettäviä pöytiä. Luentopöydät ovat helposti 
muunneltavia ja omaavat kevyen putkirunkotaivutteen 
tuoman ilmeen. 

Pisa 1402 luentopöytien pienemmät runkokoot on 
tarkoitettu kansille V6 (60x45), V12 (120x45). Isommat 
runkokokoot on tarkoitettu valureunaisille kansille 70x50, 
130x50 cm.

Pisa 1401 on tyylikäs irtojalka, 
joka käy niin pyöreiden kuin 
suorakaidekansien kanssa. 

Pisa 1400 yleispöytä on 
tukeva, putkirunkotaivutteinen 
päätypukillinen yleispöytä. 
Pöytien kannet voivat olla 70 
tai 80 cm syviä ja 120-200 cm 
pitkiä.
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Helppo pinottavuus mahdollistaa 
tilatehokkaan käytön!
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Isku on suomalainen vuonna 1928 Lahteen perustettu perheyritys. Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi 
kalusteita ja kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja sekä koteihin että kouluihin, toimistoihin ja kaikkiin julkisiin 

tiloihin. Koko Suomen kattavan Isku-myymäläketjun lisäksi Isku toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä sekä 
Lähi-idässä. Iskun omat huonekalutehtaat sijaitsevat Lahdessa. Isku noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää 
ja toimii aktiivisesti ekologisen tuotannon kehittäjänä: Isku sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäise-
nä alalla, ja tänä päivänä koko tuotanto on PEFC-sertifioitua, eli kaiken Iskun käyttämän puun alkuperä on 

tunnettua ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettua.

www.isku.com
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