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Merparten av finländarna har skrivit sina uppsatser och räknat sina matte vid elevbänkar  tillverkade av Isku. Vi har gjort 
finländarna sällskap på deras skolväg i över sextio års tid. Vår historia har följt förändringstakten och olika fenomen i samhället. 
Nu är vi med om att utveckla inspirerande, funktionella inlärningsmiljöer där den framåtskridande teknologin och de senaste 
rönen om inlärning tas i hänsyn till.

Teknologi har förändrat interaktionen människorna emellan och lyft inlärningsmiljöer till ständig förnyelse. Idag är en inlärnings-
miljö både ett fysiskt och ett virtuellt rum. Läraren befinner sig mitt bland eleverna och allt oftare sitter man vid bordsgrupper 
som kan omdisponeras, ibland även på golvet. De traditionella läromedlen har fått sällskap av mobila enheter. Informationen 
delas inte ut ovanifrån, utan den söker man på internet, den övervägas och tillämpas. Inlärningen sker via den egna aktiviteten.

Isku Active Learning-inlärningsmiljöerna inspirerar till inlärning. Vi är alla individuella när det kommer till inlärning. Ur perspek-
tivet för en funktionell inlärningsmiljö är detta en positiv utmaning. Vi på Isku antar utmaningen genom att erbjuda hållbara 
och individuella inredningslösningar som anpassar sig till behoven.

Inhemsk tillverkning och närproduktion är viktigt för oss, det har det varit ända sedan 1928. Våra produkter är designade av 
både våra egna designer och frilansande designer. Genom ett aktivt samarbete med läroanstalter erbjuder vi ett forum även 
för unga formgivare. För Isku är det en hederssak att föra vidare den högklassiga finländska formgivningstraditionen.

Vårt ansvarstagande konkretiseras längs med produkternas hela livscykel. Träet som vi använder kommer från skogar som sköts 
enligt principerna för hållbar utveckling (PEFC). I ytbehandlingen av träet används vattenspädbara och vattenlösliga ämnen. 
I metalldelarna använder vi en säker förkromningsteknik. Tygerna innehåller inga skadliga ämnen och är brandtestade enligt 
deras användningsändamål. Våra förpackningsmaterial kan återvinnas. Det årliga produktionsavfallet som hamnar på 
soptippen är mindre än från ett genomsnittligt finländskt våningshus. När våra kunder väljer våra högklassiga möblerings-
lösningar, blir de en del av Iskus ansvarskedja.

Inlärning sker överallt; i hemmen, i offentliga miljöer, på arbetsplatser – inlärningsmiljöerna är inte enbart begränsade till skolor. 
När vi för samman experter inom inlärning och designer som planerar funktionella rum och beaktar de krav som teknologin 
ställer, får vi en finländsk exportprodukt inom utbildningsbranschen som sysselsätter över branschgränserna. Låt oss ta vara 
på den chansen.

Välkommen till Iskus funktionella Isku Active Learning-inlärningsmiljö! Vi hjälper er att välja rätt produkter för just er inlärningsmiljö 
från vårt breda sortiment.

Arto Tiitinen
Verkställande Direktör
Isku-Yhtymä Oy
arto.tiitinen@isku.fi
tfn +358 400 566 875

Tuoli 50
Design Kurt Hvitsjö

En inspirerande 
inlärningsmiljö i centrum



Bilden Samsung



”Isku Active Learning” innebär 
funktionalitet och gemensamhet
Digitala och tekniska redskap förändrar vår verksamhetsmiljö. Den moderna tekniken ställer nya krav även på inlärningsmiljön. 
Där elever tidigare oftast satt i rader, lyssnade och lärde sig, är dagens skola en annorlunda, mer aktiv funktionell helhet. I fokus 
ligger numera påverkan, engagemang, insikt, aktiva elever, en aktiv omgivning och gemenskap. Inlärning sker genom utforskande 
och experiment, diskussioner, att man lär av varandra, och naturligtvis också att man tittar, lyssnar och skriver. Inlärningssätten 
varierar mer nu, när det sker både elektroniskt och manuellt, dels virtuellt samt även på plats i klassrummet, både på egen hand 
och tillsammans med andra.  

De nya inlärningssätten innebär även utmaningar för möbleringen samt utrymmesanvändningen. Man måste sträva efter att utveckla 
den aktiva funktionaliteten, oavsett hur väggar och utrymmen är placerade och disponerade. Aktiv inlärning och funktionalitet 
betyder därmed även en aktiv inlärningsmiljö. Detta skapar utmaningar i inlärningsmiljöerna.

Nya inlärningsmetoder med ny teknik som gynnar insikter, för även med sig mer ljud, liv och ett nytt slags samarbeten. Utgångs-
punkten är att skapa en omgivning som aktiverar eleven och en gemenskap som stimulerar inlärning.  Iskus Active Learning-
lösningar hjälper till att förändra funktionaliteten till det nya, utan att behöva ändra i lokalerna eller andra ytor. 
  
Produktutveckling som stöder funktionaliteten och gynnar aktiviteten erbjuder t.ex. möjligheter att i klassrummet bygga zoner för 
enskilt arbete, grupparbete och interaktiva möten. De genomtänkta formerna och färgerna bidrar även till att minska onödig 
stimulans. Inlärningssituationer kan därmed ske både på egen hand, i mindre grupper eller med hela klassen. 

Aktiv inlärning främjar kritisk informationshantering och mångsidigt tillämpande av information samt dess applikationer. Det hjälper 
även vid problemlösning samt samarbets- och kommunikationsförmåga. En kreativ och gemensam inlärningsmiljö, som främjar 
elevernas behov, måste tas i beaktande när det gäller förskolans och grundskolans kommande läroplaner. 

Traditionella lokaler måste nu ses på nya sätt, på funktionalitetens villkor.  Undervisningen idag inkluderar  mobila enheter, som 
gör att man är flexibel och inte behöver vara  bunden till någon särskild plats. Å andra sidan behöver man tillgång till el, för att 
kunna ladda sina mobila enheter, och det behövs även alternativa lösningar. Dessutom måste man se till att varje enskild elev 
har tillräckligt mycket arbets- och förvaringsyta för sina behov. Man byter inlärningsverktyg löpande, och växlingen måste kunna 
ske flexibelt. I en aktiv, anpassningsbar inlärningsmiljö har man tagit hänsyn även till detta. 

Studierna sker i allt större omfattning i olika stora grupper och olika slags interaktiva situationer. I Iskus Active Learning-sortiment, 
har produkterna blivit särskilt designade för att snabbt kunna flyttas och enkelt kunna dockas till olika stora grupper allt efter 
situationens krav.  De uppmuntrar till växlande situationer med både enskilt arbete och samarbete. Övergången från enskilt 
arbete till samarbete sker smidigt och lektionen kan t.ex. fortsätta på golvet.  Möblerna ställs undan och verksamheten fortsätter 
på Kivikko-sittmöbler eller Mukula-sittpuffar. Mukula-sittpuffarna har geometriska former som visualiserar matematik man samtidigt 
fungerar de som ett ljuddämpande element i utrymmet: tack vare dynornas magnetfästen kan de lyftas upp på väggen där de 
utgör ett akustikelement.

Isku Active Learnings aktivitetsorienterade inlärningsmiljö förändras smidigt efter behoven. Dessutom inspirerar och frigör den 
tänkandet, samt motiverar både eleven och läraren. 

Det är svårt att spå framtiden träffsäkert. Produkter, material och design måste hålla i tiden, produkterna måste vara säkra att 
använda och kunna stå sig även när funktionaliteten ändras samt möta flera generationers behov. Dessa grundläggande principer 
har Isku följt redan 60 år i sin verksamhet som möbelexpert för inlärningsmiljöer. 

Välkommen till Isku Active Learnings nya funktionella värld av inlärning! 
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NYHETER

Kivikko-sittmodul
Osio-bord
Salsa-soffa
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Grundskolan Salpakankaan koulu, Hollola

Funktionalitet 
till multiutrymmen
Skolornas gemensamma multiutrymmen 
är också inlärningsmiljöer. Med passan-
de möbleringslösningar kan de utnyttjas 
för studier av olika åldersgrupper, från 
skolbarn till vuxenstuderande. De 
modifierbara utrymmena lämpar sig för 
arbete i grupp, samtidigt som man också 
kan inrätta i dem en lugn vrå för studier 
på egen hand.



Ekologiska val
Vi värnar om de ekologiska aspekterna i fråga om såväl råvarorna som produktionen. Med sittmöblerna i serien 
Kivikko som är designade för offentliga miljöer komponerar man sittgrupper för användare i alla åldersgrupper.

Höjd 26 cm Höjd 40 cm Höjd 54 cm

Kivikko
Design Henri Halla-aho

Höjd 73 cm Höjd 55 cm Kivikko med sockeltyg



Prisbelönad funktionalitet

3747-550
Höjd 7 cm

3747-502
Höjd 16 cm

3747-500
Höjd 16 cm

3747-506
Höjd 16 cm

3747-504
Höjd 16 cm

3747-602
Höjd 23 cm

3747-600
Höjd 23 cm

Grundskolan Salpakankaan koulu, Hollola – Kivikko och Mukula
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Mukula
Design Kaija Aalto

Kivikko-sittmodul

Sittpuffsväggen Mukula uppstod i Aalto-universitets och Iskus gemensamma projekt för studerande våren 2011. Med projek-
tet ville man hitta nya idéer för framtida utbildningsmiljöer. Till Mukula hör sittpuffar som kan användas som sittunderlag på 
golvet och som man sedan kan hänga upp på väggen. Sittpuffarna kan fästas med magneter på metallskiva, whiteboard 
eller till exempel på kabelrännor på väggen. 

Mukula är ett nytt och fräscht alternativ för utbildningsmiljöer. Den skapar ett ljuddämpande element i utrymmet och ger in-
redningen färg och variation. Formerna för sittpuffarna är cirklar, ovaler, kvadrater och trianglar och de finns i många olika 
färger. De kan även användas i undervisningssammanhang: med hjälp av Mukula lär sig barnen att gestalta och komponera 
former och färger. 



Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Mångsidighet

Syke-soffa
Design Mikko Laakkonen

Space Chicken-bord
LoOok Industries



Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Syke
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Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Med hjälp av varierbara modulsoffor komponerar man mångsidiga soffgrupper 
i skolans olika utrymmen, vars funktionalitet svarar mot rummets användnings-
ändamål. Med tygval och genom att kombinera olika moduler kan var och en 
skräddarsy den bästa inredningshelheten för rummet.

Syke-loungesofforna har rygg- och armstöd i olika former och storlekar, vilka ger 
den annars sparsmakade och stilrena loungemöbeln rytm och uttryck.

Sittdelarna från modulsoffan Dyyni kan användas antingen med eller utan arm- 
och ryggstöd. I serien finns en-, två- och tresitsmoduler och ett soffbord. 

Dyyni-soffa
Design Tapio Anttila

Swing-soffbord



Akustik till öppna utrymmen

Inkoo Pro High-soffa
Design Ilari Jääskeläine

n

Kivikko-sittmodul, 
Kivikko-bord



370

87 8793

87 87
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Inkoo Pro High-sofforna och sittmodulerna i 
serien Kivikko fungerar som ljuddämpande 
element. Inkoo Pro High-soffan uppfyller kra-
ven enligt absorptionsklass C. Med sofforna 
bygger man ett privat rum för grupparbete 
eller möten. Genom att kombinera den tvåfär-
gade klädseln kan Inkoo Pro High-soffans ka-
raktär som ett inredningselement framhävas.



450

43
4

406

424

21
8

Kaari
Design Henri Halla-aho

Space Chicken-bord
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450
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Med soffserien Kaari åstadkommer 
man intima utrymmen för samtal och ar-
bete i öppna arbetsmiljöer, till exempel 
i lounger eller grupparbetsrum i skolor. 
Med Kaari-sofforna kan man bygga 
lugna slutna grupper eller kontinuerliga 
former genom att kombinera raka och 
böjda element. Tillbehör finns.

Lugn rums-
avdelning



THE box loungEr 29895The Box Lounger-fåtölj 

Space Chicken-bord
LoOok Industries

Little More -säckstol
Stoppelit



woodland HIgH
29898

sIgns 29894

Det innovativa finländska formgivningsföretaget LoOok 
Industries är Iskus partner som fått mycket positiv uppmärk-
samhet för sitt personliga och ungdomliga formspråk. I 
designkonceptet framhävs lekfull och kreativ utrymmes-
användning i inlärningsmiljöer, där produkterna samtidigt 
fungerar som akustiska element.
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Lekfull användning 
av rummet

Woodland High-trä

Signs-soffa
Space Chicken-bord



Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Move-gasfjäderbord

Prima/Mac -arbetsstol

Kivikko-sittmoduler

Tendo Oppi -förvaring
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Move-bord med vikbar skiva

Move-gasfjäderbord  
ILOA-stol

Move-bord med vikbar skiva

Matti-stol

Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala



Lösningar för muItiutrymmen
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Kom ihåg matteprovet 

på torsdagen! 

Summa GA-bord
Mac-arbetsstol



Kom ihåg matteprovet 

på torsdagen! 

Grundskolan Kariston koulu, Lahtis

Gemensam 
inlärnings-
glädje
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I klassrummet kan man snabbt 
bygga varierande grupparbets-
platser med elevborden och 
stolarna i Summa-serien. Borden 
och stolarna är lätta att flytta. Tack 
vare formgivningen har grupp-
arbetsplatserna ett stramt uttryck. 
Ibland kastar man sig ned på 
mjuka Mukula-sittpuffar. När man 
fäster dem på väggen fungerar de 
som akustikelement för rummet.



Röd 94 Grå 95Grön 93Bok 92Björk 91 Blå 96 Svart 29 Vit 28

Summa GA Summa GA + 
trådback

Summa GA + 
trådback,
Mac 3008

FÄRGALTERNATIV FÖR DEN GJUTNA KANTLISTEN:

Den gjutna kantlisten på bordsskivan är mycket hållbar och ro-
bust, vilket ger bordsskivan en lång livslängd. Eftersom kantlisten 
gjuts fast på bordsskivans konstruktion, får den gjutna kantlisten 
täta kanter utan fogar. Den gjutna kantlisten fås i flera läckra 
och glada färger som ger klassrummet ett personligt uttryck.

Elevbordet Summa GA är mycket funktionellt både vid enskilt 
arbete och vid grupparbeten. GA-borden kan kombineras till 
ett antal olika helheter för grupparbeten. Bordsskivans storlek 
är 70 x 60 cm. Bordsbenen kan också förses med hjul, vilket 
gör bordet enkelt att flytta. Som extrautrustning finns trådbackar 
som man hänger under bordet.

Varför välja en gjuten kantlist på elevborden?

Modellklassrummets storlek  60 m2Summa GA



Malliluokan koko 60 m2Summa GB
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Mac 3008 Tutor 3010P Tutor 1035Tutor 3010 Prima 1030Tutor 1035

ALTERNATIVA ELEVSTOLAR:

Summa GB

Tack vare justeringen med gasfjäder kan eleven snabbt och enkelt anpassa stolens höjd till sin egen längd. 
Stolen som har en kryssfot och hjul är lätt att flytta och därmed flexibel i undervisningssammanhang där 
blickriktningen eller positionen måste ändras. Laminat är ett hållbart och lättskött material. Färgalternativen 
för laminatet: vit, svart, blå, röd, grön, ljusgrå, mörkgrå, björk, bok, ek och antracit.

Elevbordet Summa GB passar i klassrum där rummet ändras enligt behov från enskilt arbete till grupparbeten 
och föreläsningar. Bordsskivans storlek är 70 x 60 cm.

Varför välja en elevstol med hjul, gasfjäder 
för höjdjustering och laminatyta?

Mac 3008

Modellklassrummets storlek  60 m2Summa GB



KIVIKKOS OLIKA FORMER:

Genom att kombinera flera Summa C14-bord kan 
man bilda stora grupparbetsbord i klassrummen för 
teckning och handarbete. Borden kan placeras i 
formationer som lämpar sig för grupparbete eller i en 
föreläsningssal. Bordsskivans storlek är 140 x 70 cm.

Mjuka inredningselement ger rummet bekvämlighet och erbjuder en 
möjlighet att arbeta i grupper även på andra ställen än vid elevbor-
den. Formerna och färgerna på de mjuka sittelementen inspirerar till 
kreativt grupparbete. När man använder mjuka element förbättras även 
rummets akustik.

Hur kan möbleringen vara inspirerande och ha bra akustik i ett klassrum?

Summa C14 Modellklassrummets storlek  60 m2



MDF-IC Blå MDF-IC Grön MDF-IC RödMDF-IC VitMDF-IC Grå MDF-IC Svart
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Hur kan klassrummet delas 
av effektivt?

Med förvaringsmöblerna i serien Tendo 
Oppi kan klassrummet delas av. Förva-
ringsmöblerna kan förses med låsbara 
hjul så att de enkelt och snabbt kan flyttas 
från väggen till rummets mitt när behoven i 
klassrummet ändras. På så sätt ökar klass-
rummets funktionalitet. Förvaringsmöbelns 
rygg kan kläs och därmed användas som 
fästyta till exempel för teckningar. En för-
varingsenhet kan byggas av olika dörrar, 
lådenheter och öppna hyllor.

Summa GH- och GF-borden är lösningen 
då man vill skapa ett grupparbetsrum 
med flera grupparbetsstationer. Borden 
kan antingen placeras mot väggen eller 
kopplas samman mot varandra eller i 
kluster, vilket ger en lösning som lämpar 
sig för konferensliknande användning. 
Bordsskivans storlek är 140 x 90 cm i 
GH och 120 x 90 cm i GF.

MDF FÄRGER PÅ DÖRRAR OCH FRONTER I TENDO OPPI:

Summa GH / GF Modellklassrummets storlek  60 m2



3747-550
Höjd 7 cm

3747-502
Höjd 16 cm

3747-500
Höjd 16 cm

3747-506
Höjd 16 cm

3747-504
Höjd 16 cm

3747-602
Höjd 23 cm

3747-600
Höjd 23 cm

MUKULAS FORMER OCH HÖJDER:

Vilken inredningslösning ger rummet ett intressant utseende och samtidigt ny funktion?

Sittpuffsväggen Mukula är ett nytt och fräscht alternativ för studier. Till Mukula hör sittpuffar med olika former och av olika höjder 
som kan användas som sittunderlag på golvet. Efter användning kan de sedan hängas upp på väggen. Sittpuffarna fästs på 
Mukula-väggelementet med magneter. Mukula-sittpuffsväggen förbättrar även rummets akustik och fungerar som ett ljuddämpan-
de element. Sittpuffarna kan även används för att lära ut geometriska former. Mukulas sittpuffar har följande former: kvadrat, 
triangel, cirkel och ellips. Sittpuffarna finns i tre olika höjder: låg, medelhög och hög.

Summa GR-bordet är utrymmeseffektivt tack vare sin form och sina dimensioner. GR-bordet är speciellt bra i grupparbetsrum 
där borden kan sättas ihop till olika grupparbetsformer. Bordsskivans form är GR-bordets oslagna trumf. Alla användare har en 
tillräckligt stor arbetsyta oavsett på vilken sida av bordet man sitter. Bordsskivans storlek är 140 x 61 cm.

Summa GR Modellklassrummets storlek  60 m2



Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala
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Summa Teamix GA-bord

Mac/Prima -arbetsstol



Läsläxa
s. 21–28

Prima-bord
Prima-stol

Matrix T EL -elbord



Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo

Glädjen med
självstudier
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Elevarbetsplatsen i det egna klass-
rummet är den lilla elevens helt 
egna bo för studier. En trygg fäst-
ning som ger arbetsro när det krävs 
plats för koncentration. Samtidigt ett 
bra ställe för att träna på att studera 
på egen hand, vilket skolgången 
ibland också är.



Prima 1126, 4-6 Prima 1132, 4-6

Prima 1130, 5-7

Prima 1128, 4-6

Prima 1131, 5-7 Prima 1131, 5-7

Grundskolan Saunalahden koulu, Esbo

Prima-bord
Tutor-stol
Aava-soffa



fast skiva med låda

*lutningsbar

BORDSSKIVANS STORLEKAR PÅ PRIMA-BORDEN:
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7

125 -155 cm
140 -170 cm

160 -180 cm
180 -> cm4 5 6

600 x 500

650 x 500*

650 x 580*

Prima 1130 Prima 1128

Prima 1126

700 x 600*

700 x 500

Prima 1131 Prima 1132

:

*
36 cm

61 cm

41 cm

68 cm

46 cm

75 cm

51 cm

82 cm

*

Prima 1131, 5-7
bord

pennränna

väskkrok

fotstöd

höjdjustering

hållbar, Teamix-
gjutenkantlist

lutningsbar skiva för en
ergonomisk arbetsposition

de ofärgade, utbytbara glidfötter lämnar inga 
spår i golvet, tassar av filt fås som tillbehör

rundade hörn som 
skyddar mot slag

hållbar skiva i massiv björk eller laminat
stolen kan hängas på bordskivan, 

vilket underlättar städningen

stabilt, runt rör

det svängda benet 
underlättar städningen

den runda glidfotten 
kan bytas ut

pappers-
stopp



Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo

Prima 1030, 4-6 Prima 1030, 5-7
bokfärgad

Prima 1030, 5-7
björkfärgad

Prima 1030, 5-7

STOL PRIMA I TRÄPLASTKOMPOSIT 1030 STOL PRIMA 1030

Prima 1030, 5-7 Prima 1030, 5-7 Prima 1030, 5-7 Prima 1030, 5-7

Prima-bord
Prima-stol



Mac 3008 Mac 3008 Mac 3008 Mac 3008

Mac 3008 JR
träplastkomposit

Mac 3008Mac 3008 Mac 3008

Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala
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STOL PRIMA I TRÄPLASTKOMPOSIT 1030

Tutor 1035, 5-7 Tutor 1035, 5-7 Tutor 3010 Tutor 3010 P Tutor 3010 JR

Summa Teamix GA-bord

Mac/Prima -arbetsstol



Grundskolan Kariston koulu, Lahtis

Matrix Y Tall-bord
Tutor-arbetsstol



Ergonomi 
med högt 
sittande
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Ergonomi för både elever och lära-
re. Läraren står inte längre framför 
klassen, utan befinner sig mitt bland 
eleverna. När möblerna är högre, 
behöver läraren inte böja sig ner. 
Han eller hon kan cirkulera bland 
eleverna för att handleda dem. 
Möblerna erbjuder också en god 
ergonomi för större elever och stude-
rande. Mandal Prima-elevmöblerna 
har två olika arbetsställningar: en 
för lyssnande och en för läsning och 
skrivning.



Varför väljer man höga elevarbetsbord och -stolar?

Ett högt elevarbetsbord passar i alla undervisningsutrymmen. Fördelen med ett högt elevarbetsbord är att läraren inte behöver 
luta sig neråt när han eller hon hjälper eleven. Vid ett högt bord får läraren en ergonomisk arbetsposition. Stolarna som används 
med höga arbetsbord har ett fotstöd eller en fotring och de kan justeras med en gasfjäder. Då kan stolen snabbt och enkelt 
anpassas för användaren.

Summa C8-bordet är designat för enskilt arbete men det fungerar även i olika kombinationer för föreläsningar och grupparbete. 
Bordsskivans djup 70 cm är funktionellt speciellt i utrymmen där man hanterar stora ritningar eller material på borden. C8-bordet 
kan förses antingen med höga eller med normalhöga ben. 

Tutor 3010 JR Mac 3008 JR 3016 M JT 3060-510
Still S1A 21 JR

Tendo AV

Summa C8 Modellklassrummets storlek  60 m2



Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Matrix Y Tall-bord

Mac/Prima -arbetsstol
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Aktivt sittande

Lågstadieskolan Puistokoulu, Jyväskylä
Mandal Prima-bord

Mandal Prima-stol 
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Mandal-arbetssättet grundar sig på två olika arbetsställ-
ningar. Genom att ändra arbetsställningen aktiveras musk-
lerna, blodcirkulationen stimuleras och eleven hålls alert. 
Den sluttande bordsskivan minskar spänningar i nacken. 
Mandal-utbildningsmöblerna har specialegenskaper som 
lockar användaren att ändra arbetsställning, till exempel 
den kraftigt sluttande framkanten på stolsitsen.



Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo

Mandal Prima 1051 Mandal Prima 1051 Kid 29633Matrix I Tall och Mandal Prima

Matrix Frame-bord 

Mandal Prima-stol 
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Mandal Prima 1131
+ fotstöd

Mandal Prima 1131
+ upphängningsbeslag

Mandal Prima 1132
+ upphängningsbeslag 
+ fotstöd

Mandal Prima 1131
+ upphängningsbeslag 
+ fotstöd

Mandal Prima med reglerbart fotstöd 

Kroppslängd (mm) 1550 1400-1700 1600-1800 1800-

Höjdklass 3-4 5 6 7

Sitthöjd (mm) 650 650 650 650

Sitsbredd (mm) 360 420 420 420

Stolens fotstöd, höjd 1) 1) 1) 1)

Bordhöjd (mm) 850/900 900 950 1000

Bordets fotstöd, höjd 2) 2)

Mandal Prima
I läs- och skrivpositionen arbetar 
eleven i halvt sittande ställning 
med fötterna antingen på golvet 
eller på det justerbara fotstödet. 
Detta göra att bäckenvinkeln blir 
större och blodcirkulationen i de 
nedre extremiteterna förbättras.

I lyssnarställningen lutar sig ele-
ven mot ryggstödet och fötterna 
vilar på fotstödet. En viktig egen-
skap hos möbler där man sitter 
högt är deras lämplighet för 
olika långa elever samt lärarens 
ergonomiska arbetsställning vid 
ett högt bord.

Förklaring:
1) Ställ in stolens fotstöd så eleven får en ca 90 vinkel i knäleden vid
lyssnarställning.
2) Ställ in bordets fotstöd så att den hamnar 100 – 130 mm lägre än
stolens fotstöd.



Tendo Oppi-förvaring 
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Tendo Oppi 6G

I den mångsidiga serien Tendo Oppi finns olika förva-
ringsalternativ för både skolor och kontor. Förvarings-
möblerna fungerar även som rumsavdelare och de kan 
utrustas med en klädd rygg som fungerar även som 
fästyta. Det finns flera olika färgalternativ till Tendo Oppi-
förvaringsmöblerna, och de ger utrymmet ett levande 
utseende. Förvaringsmöblerna fås med låsbara hjul, ben 
eller med sockel.

Ordning på 
redskapen

Tendo Oppi 4F

Tendo Oppi 6J



Skaparglädje

Grundskolan Kariston koulu, Lahtis

Matrix Y Tall-bord
Tutor-arbetsstol



Plats för kreativt arbete
på stora bordsytor och
en god arbetsergonomi
vid höga arbetsstationer.
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Grundskolan Kariston koulu, Lahtis

Grundskolan Salpakankaan koulu, Hollola



Mandal Prima-stol 

Matrix Frame-bord 

Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo
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Prima-stol
Matrix Frame-bord 

Matti-stol
Matrix Y-bord 



Högstadieskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Matrix T EL -elbord
Salli-sadelstol

Tendo-förvaringstorn



29701-551
Salli MultiAdjuster

3061-700
Still S1A 21

3061-712
Still S1A 22
+ armstöd

3062-570
Still S2 28 + armstöd

Matrix T EL 2060 +
2836 Mode-frontpanel

Matrix I 2057 +
2836 Mode-frontpanel
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Summa GN

Vad bör man ta hänsyn till i planeringen av lärarens arbetsplats?

Den bästa lösningen med tanke på lärarens arbetsergonomi är ett arbetsbord som kan höjdjusteras och en arbetsstol med mångsidiga 
justeringsmöjligheter. På så sätt kan man arbeta både stående och sittande vid arbetsstationen. Utöver en vanlig arbetsstol rekommen-
derar vi att man tillsammans med ett elektriskt höjdjusterbart arbetsbord använder en sadelstol. Den ger en bättre hållning och lindrar 
spänningar i skuldror och nacke. I en sadelstol kan man även lätt röra sig i klassrummet i sittande position. Utöver sadelstolar finns det 
arbetsstolar med en stor justeringsvidd. De passar för arbete vid ett högt bord. Lärarbordets fotutrymme och sladdar kan täckas med 
en frontpanel med en antingen oklädd eller klädd yta. Som extrautrustning kan bordet förses med en CPU-hållare, kabelkorgar och 
-rännor, samt genomföringsholkar.

Bord för två personer Summa GN passar bra i medieklasser och mediatek. Tack vare bordsskivans svängda framkant har båda eleverna 
som arbetar vid bordet en egen arbetsplats och sin egen del av bordsytan. GN-bordet fungerar utmärkt även i föreläsningssalar där 
man delar bord med grannen. Bordsskivans storlek är 130 x 70 cm.

Modellklassrummets storlek  60 m2



Matrix T EL-elbord
Prima-elevstol

Matrix Frame -bord

Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo

Ett elektriskt reglerbart ståarbetsbord är ett ergonomiskt val för läraren och genom 
att använda det tillsammans med ett bord med fast underrede får man mer avställ-
ningsyta. En sådan kombination av arbetsbord är funktionell och ger omväxling 
i fråga om ergonomin.
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Grundskolan Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukaa

Matrix T EL -elbord

Matrix I -arbetsbord
Still-arbetsstol

Tendo Oppi -förvaring





Funktionalitet i 
alla utrymmen
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PRODUKTFAMILJEN PISA: NYHET!

”Formgivningens funktionalitet och insikter samt en högklassig närpro-
duktion är viktiga värden för Isku”, sammanfattar designchef Antti Olin.

Produktfamiljen Pisa är Iskus nyhet för utbildningssektorn där inlär-
ningsmiljön måste vara flexibel. I formgivningen av Pisa-serien har 
man i speciellt betonat funktionalitet. Produktfamiljen är designad av 
designbyrån Desigence.

Med borden och stolarna komponerar man lätt olika slags individuella-  
eller grupparbetsmiljöer. Tack vare den smarta fästmekanismen är det 
lätt att koppla borden på traditionellt sätt i rad.

Pisa-seriens stolar och bord är lätta och kan enkelt staplas på varandra. 
Tack vare upphängningsegenskapen kan stolarna enkelt klickas fast 
på bordsskivan. I seriens bord och stolar kan man utnyttja Iskus breda 
laminatkollektion.



Pisa-föreläsningsbord 
och 

-stolar
Design Desigence

Tendo Oppi -förvaring
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Klik-föreläsningsbord
Lightness-stol



F Ö R E L Ä S N I N G S S A L A R  |   5 9

Klik-bord 
Lightness-stol

Klik-bord
Still-arbetsstol



Fritt sinne och insikter 
genom att testa 
sig fram
Eleverna sitter fokuserade med tabletter i famnen på stolar, dynor och pallar. 
De läser flera ämnen på en och samma gång. De spelar, ger varandra 
råd och lär varandra. De rör på sig och skrattar, men arbetsron bevaras. 
I slutet av lektionen ställs borden ihop för samtal i smågrupper. Ett möjligt 
scenario i framtida inlärningsmiljöer.

Huvudrollen i Isku Active Learning-konceptet är eleven själv: hans eller hennes 
känslor, motivation och egen aktivitet. Inlärning är ett sinnestillstånd som 
det fysiska rummet har en stor inverkan på. Det påverkar hur man tar åt sig 
information och vilka insikter man kommer till och vilka innovationer man gör.
Lärandets och inlärningens kultur utvecklas med modifierbara och flexibla 
lösningar för klassrummet. Ute i världen har man redan länge byggt ekosys-
tem för aktiv inlärning. Det har vi på Isku också gjort.

Vi har funderat på hurdana miljöer som inspirerar till inlärning i framtiden. 
Detta har resulterat i bland annat Inkoo Pro High-sofforna och skärmar som 
ger en bättre akustik samt de akustiska sittmöblerna Kivikko och Mukula. 
Funktionella möbler ger karaktär till rummet och ger det både lätthet och 
volym.

En nyhet i Isku Active Learning är konceptet Trolley, som designats av den 
unge formgivaren Sebastian Jansson. Den röda tråden är fördomsfri funk-
tionalitet, mobilitet och modularitet som möjliggör att lokalen kan användas 
för flera ändamål.Elevarbetsplatsen är precis där som den för stunden 
behövs. Skolsakerna kan lastas i stolens förvaringskorg, stolen kan flyttas 
runt och staplas för att spara plats. Möblernas enfärgade och enhetliga 
färgval lugnar och skapar visuell enkelhet i klassen. Trolley inspirerar och 
ger arbetsro oavsett lokal.

Teknologi och olika sätt att lära sig och lära ut är närvarande i framtidens 
inlärningsmiljöer. Miljöerna har många användningsändamål, är modifier-
bara och betjänar människor i olika åldrar. Under dagarna används rummet 
för studier, på kvällarna står annat på schemat. Möblerna måste anpassa 
sig för dessa användningsändamål, inspirera och tilltala användarna under 
många årtionden

Trolley
Design Sebastian Jansson
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Ny teknologi som 
stöd för inlärningen

Teknologi har förändrat inlärningsmiljöerna och verksamhetssätten på ett bestående sätt. Teknologin utvecklas snabbt och när 
man gör anskaffningar bör man därför försäkra sig om att helheten kan utnyttjas länge och att teknologin som man skaffar 
inte isolerar de olika funktionerna. Teknologi och olika sätt att lära sig och lära ut har en allt starkare närvaro i framtidens 
inlärningsmiljöer. Trots att verksamhetsmiljön förnyas och trots de tekniska hjälpmedlen har de traditionella elementen, eleven 
och undervisningen, fortfarande huvudrollen. Att få insikter och hjälpa andra till insikter får mer tyngd när funktionaliteten och 
möjligheterna ökar.

Teknologin spelar inte huvudrollen utan dess uppgift är att stöda inlärningen. Iskus samarbetspartner Samsung har bidragit 
med sin expertis när Isku Active Learning-konceptet utvecklats för att svara mot den nya tidens behov.
 

Fritt sinne och insikter 
genom att testa 
sig fram

Bilden: Samsung



Gemenskap

Tere-fåtölj
Rudolf-bord

Sigur-soffbord

Fungerande utrymmen ger lärarna arbetsro och möjliggör socialt umgänge. Ett 
trivsamt lärarrum är ett viktigt arbetsrum. Där hålls möten och vid de ergonomis-
ka arbetsplatserna har man arbetsro. Rätt valda material ger bättre akustik och 
skapar en avslappnad stämning. På de bekväma sittgrupperna kan man utbyta 
erfarenheter, kläcka idéer och skapa en vi-anda.
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Grundskolan Kiviniemen koulu, Uleåborg



Dyyni-soffa
Sigur-soffbord
Still-arbetssto
Matrix I -bord
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Lågstadieskolan Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukas



Inkoo Pro -soffa
Swing-soffabord

Ritz-fåtölj
Osio-bord
Rudolf-stol
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Grundskolan Puistokoulu, Jyväskylä



Kantti-bord
Organo-fåtölj

Rudolf-karmstol

Grundskolan Kariston koulu, Lahtis



L Ä R A R R U M  |   6 9

Matrix I -konferensbord

Signum-konferensstol



Valkeakoski gymnasium, Valkeakoski
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Salar

Grundskolan Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Matti-stolar
Kivikko-sittmoduler



Lightness
Design Samuli Naamanka
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I stolfamiljen Lightness har man satsat på funktionell,
bra formgivning och fulländade detaljer. De kraftiga
plastiska formerna både i sittdelen och i ryggstödet tar
fram det bästa i Grada-materialet och den skickliga
formgivningen.

Möjligheten att stapla stolarna effektivt samt stolens lätta
men stabila konstruktion ger Lightness-stolen många 
användningsområden.

Mångsidighet i 
alla miljöer

*Grada är ett alldeles nytt material där 
en speciell limfilm möjliggör formandet av 
plywood med hjälp av värme. Metoden 
är mycket enklare och snabbare jämfört 
med den traditionella formpressningen. 
Den lämpar sig för automatiserad pro-
duktion och ger en stadigare och starkare 
konstruktion. Limmen är miljövänliga 
och materialet kan återvinnas i slutet av 
livscykeln.

I Isku Interiors sortiment av möbler för 
offentliga utrymmen är till exempel Kaava- 
och Duo-stolarna tillverkade av Grada.



APC-stol
Matrix-bord
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Lågstadieskolan Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukas

Flexibla matsalar

De gemensamma utrymmena är viktiga inlär-
ningsrum men samtidigt multifunktionslokaler 
som används för många olika slags verksam-
het. På dagtid äter eleverna lunch i matsalen, 
på kvällstid används lokalen av andra. De 
gemensamma utrymmena hålls snygga och 
kan omvandlas efter behoven när möblerna är 
mobila, kan staplas och hängas upp.



Moni-bord
Matti-stol



Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo
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Trygg 
funktionalitet med 
hjälp av färger!
Inlärningsrummen ska vara stimulerande och inspirerande och 
lek med färger ger utrymmena ett nytt uttryck. Färger kan också 
användas som hjälp för att strukturera utrymmet, vilket är mycket 
viktigt när man till exempel ska lära sig skolans räddningsvägar. 
Färgad laminatyta är hållbar och lättskött och lämpar sig därför 
utmärkt som ytmaterial för produkter i inlärningsmiljön, för både 
bord och stolar.



Grundskolan Kariston koulu, Lahtis

Moni-bord
APC-stol
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Moni-bord
Minus-stol

yrkeshögskolan i Lahtis, Finland



För kunskapstörsten 
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Högstadieskolan Espoolahden koulu, Esbo

Världen är inte fullbordad, 
utan ny information uppstår 
ständigt. Man behöver inte 
bemästra all information, 
men man måste kunna söka 
och tillämpa den. Bibliote-
kens belysnings- och färgval 
suger in eleven i kunskapens 
värld. Stolarna som är lätta 
att flytta och materialvalen 
hyser respekt för bibliotekens 
harmoniska stämning.

Dio-bord
Matti-stol



Otto-barnmöbler
Isku Avec Collection
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Lär dig genom lek!

Daghemmet Huhtasuon päiväkoti, Jyväskylä



Inkoo Pro High -soffa

Mukula-sittpuffar



Daghemmet Laukaan päiväkoti, Laukas

Otto-barnmöbler
Isku Avec Collection
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Antibakteriella möbler förbättrar skolmiljöernas hygiensäkerhet.

Där som många människor vistas, sprids även bakterierna. Bakterier finns på knoppar och handtag, på stolsryggar och alla 
ytor som eleverna vidrör. En elev som nyser sprider allt som oftast sin sjukdom via ytor: till läraren, en klasskamrat, från skolan 
till hemmet och till föräldrarnas arbetsplatser.

Med Iskus antibakteriella möbler förbättrar man hygiensäkerheten i offentliga miljöer.
I ytbehandlingen utnyttjas egenskaperna i koppar och silver som motverkar bakterietillväxten. Vi använder kopparbaserade 
ytbeläggningar och laminat, lack, färger samt tyger som behandlats med antimikrobiska ämnen.

När ytorna i offentliga miljöer är antibakteriella, minskar antalet bakteriesmittor med uppskattningsvis 60 procent. Detta är en 
betydande mängd för samhället. När man behöver en trygg och antibakteriell miljö, kan Isku hjälpa till.

Sätt stopp för 
infektionsspridningen 
i skolvärlden

A N T I B A K T E R I E L L A  I N L Ä R N I N G S R U M
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METallFÄrgErlack, naTurFÄrgEr

Produktspecifika variationer              
gällande materialtillgång.

av trycktekniska skäl är färgerna inte 
helt identiska med de faktiska färgerna.

Bok 1 
naturfärg

Björk 1
naturfärg

Ek 1
naturfärg

IM-89 
silver

IM-88
grafit

krom

TrÄPlasTkoMPosITFÄrgEr

björkfärgad bokfärgad grå blå grön röd

IP-52
beige

IP-53
grå

IP-54
vinröd*

IP-56
blå

FÄrgEr För gjuTna kanTlIsTEr

Björk 91 Bok 92 Grön 93 Röd 94

STANDARDMATERIAL

Lam 328
ekfärgad

laMInaT

Lam 230 
ljusgrå

Lam 215/315
vit

Lam 221/321 
björkfärgad

Lam 224/324 
bokfärgad

Lam IC 
antracit

Lam IC 
röd

Lam IC
blå

Lam IC 
grön

Lam IC 
gul

Lam IC 
ljusgrå

MElaMIn

Mel 114
vit

Mel 130
ljusgrå

Lam 327
mörkgrå

Lam 338
svart

IM-85
grön

IM-86
blå

IM-84
vinröd

PolYProPEnFÄrgEr för Mandal Prima och kid-stolar

Svart 29 Vit 28Grå 95 Blå 96

MdF FÄrgEr På dörrar ocH FronTTEr I TEndo oPPI

MDF-IC Blå MDF-IC Grön MDF-IC RödMDF-IC VitMDF-Grå MDF-IC Svart

* Prima-stol finns även i 
vinröd polypropen.
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EL18
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160
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200

V12

120

100

80

V6
45

60

V10
V8

Z10

100

100

45

60

Z12

120

60

60
J12

120

70

70

E12 

60

120

80

D12 

120

80

120

80

Q8

100

80

173

100

80

116

Q18

110

180

70

50

GSGRGH

GNGF

GB

140

90 61

70 140

70

70 140

70

120

90

120

65

60

70

60

ISKU INTERIORS SORTIMENT AV BORDSSKIVOR

Skivorna är 26 mm tjocka, möbelskiva eller MDF-skiva.
Asymmetriska skivor visas som vänstervända. Skivorna finns 
även som högervända. Bokfanerade bordsskivor kan betsas 
med Iskus standardbetsfärger. Fanerade EL- och P-bordsskivor 
är snedfasade MDF-bordsskivor. Mel 130 grå, lam 215 och 
lam 230 EL- och P-bordsskivorna har ABS-kantlister.
Plattskärmar kan integreras i bordsskivan med Screencenter-
tilläggsutrustningen. 
       -markerade bordsskivor i björk, bok, lam 230 grå och
lam 215 vit kan levereras som express.  
Fanerriktningen i bordsskivor med faneryta och fanermönster 
anges med symbolen

BORDSSKIVOR MED GJUTEN KANTLIST (TEAMIX)

Röd 94

Grå 95

Grön 93Bok 92Björk 91

Blå 96 Svart 29 Vit 28

FÄRGALTERNATIV FÖR GJUTNA KANTLISTER
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SKIVOR TILL GRUPPARBETSBORD

ISKU INTERIORS SORTIMENT AV BORDSSKIVOR
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40

GA



 

100P1780 P16 P6100

P11 90 P12
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P780
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P8 120
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140 206140
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80

130

RUNDA OCH OVALA SKIVOR

SKIVOR TILL KONFERENSBORD

A4 • • • • •

A6 • • • • •

A8-20 • • • • •

B4 • • • • •

B6-16 • • • • •

C1 • • • • •

C2 • • • • •

C4 • • • • •

C6 • • • • •

C8 • • • • •

C10 • • • • •

C12-18 • • • • •

D12 • • • • •

Z10 • • • • •

Z12 • • • • •

WEA18 • • • • •

E12 • • • • •

WE16 • • • • •

WE18 • • • • •

WE20 • • • • •

WD16 • • • • •

WD18 • • • • •

WD20 • • • • •

EL16 • • • • •

EL18 • • • • •

EL20 • • • • •

J12 • • • • •

K8 • • • • •

K16 • • • • •

K17 • • • • •

K18 • • • • •

N1 • • • • •

N2 • • • • •

N3 • • • • •

N4 • • • • •

O6 • • • • •

O9 • • • • •

O11 • • • • •

P5 • • • • •

P6 • • • • •

P7 • • • • •

P8 • • • • •

P11 • • • • •

P12 • • • • •

P16 • • • • •

P17 • • • • •

P18 • • • • •

P19 • • • • •

P20 • • • • •

P21 • • • • •

Q8 • • • • •

Q18 • • • • •

U16 • • • • •

U18 • • • • •

U20 • • • • •

V6 • • • • •

V8 • • • • •

V10 • • • • •

V12 • • • • •
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TEAMIX
GJUTNA KANTLISTER

LAM IC MDF
P-SKIVOR

ABS-KANT
2 mm

FANERADE
MDF-SKIVOR

120

100

P21

P20

70

70

N3 N4 N2 N1

O6

O9
O11

C1 C2

K18
K17

K16
K8

7060 80 160

45
252117

100





ISKU INTERIOR OY:S FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH DOTTERBOLAG UTOMLANDS

SVERIGE
Isku Inredningar AB/
Office Management
skalholtsgatan 6-8
164 22 kIsTa
sverige
tel. +46-8-734 32 48
www.isku.com

NORGE
Isku Interiør AS/
Norengros
Postboks 6714 Etterstad
n-0609 oslo
norge  
tlf: +47-901 34 650 
e-mail: firmapost@isku.no
www.isku.com

ESTLAND
Isku Mööbli AS
Pärnu Mnt. 139 f
EE-11317 TallInn
Estonia
tel. +372-6 556 055
isku@isku.ee
www.isku.ee 

LETTLAND
Uab Isku Baldai Filiale
brivibas str. 197 
lV-1012 rIga
latvia
tel. +371 6779 8171     
isku.riga@isku.lv
www.isku.lv

LITAUEN
Isku Baldai UAB
P. luksio gatve 21
lT-2600 VIlna
lithuania
tel.+370-5 278 8751
isku.baldai@isku.lt
www.isku.lt

RUSSLAND
Isku Interier M
b.sergyevsky per. 10
107045 Moscow 
russia
+7-495 926 1531 
contact@isku.fi
www.isku.ru

Isku Interier SP
suomi Talo, office 108
b. konushennaya str., 4-8
191186 sT.PETErsburg
russia
+7-812 448 1138
contact@isku.fi
www.isku.ru

Isku Interior Oy, export
Mukkulankatu 19
P.o.box 240
FI-15101 laHTI
Finland
tel. +358-29 086 3000
contact@isku.fi
www.isku.com

saMarbETsParTnEr I sVErIgE:

Office Management
skalholtsgatan 6-8
box 1100, 164 22 kista
sVErIgE
Växel +46 (0)8 734 30 00
dir/Mob +46 (0)8 734 32 48
andreas.sundin@officemanagement.se
www.officemanagement.se

Isku Interior Oy
Mukkulankatu 19, P.O.Box 240, 15101 Lahti

Finland
tel. +358 29 086 3000

www.isku.com
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