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Kaava
Design Mikko Laakkonen



   AKTIVA MILJÖER
   OCH VÄLMÅENDE
Isku har skapat finländsk kompetens, kvalitet och industriella innovationer sedan 1928. Vår målsättning är att våra 
kunder ska få njuta av högklassiga möbler och att vi samtidigt kan vara säkra på att möblerna har tillverkats på ett 
ansvarsfullt sätt. Våra kunders åsikter, respekt för naturen och människornas välmående betyder allt för oss.  

Den finländska naturen inspirerar även våra formgivare och resultaten syns tydligt i Iskus produktion. Detta har 
även uppmärksammats internationellt: Mikko Laakkonens formgivna Kaava-stol fick i juni 2014 ett pris i Muuuz 
International Awards 2014 i Paris. 

Världen är lättillgänglig idag. Vi är i ständig rörelse, vi lever mobilt. Vi är inte längre bundna till tid och plats på 
samma sätt som förr. Detta har ändrat vår relation till arbetet och arbetsmetoderna. Vi har förväntningar och vi vill 
ha individuella alternativ. Stimulerande arbetsmiljöer aktiverar och påverkar trivseln och därmed också arbets-
hälsan.  Iskus produktlinjer Active – Wellness, Working och Learning – tillgodoser detta behov och erbjuder 
lösningar till olika verksamhetsmiljöer. 

Isku Active Working möjliggör individuella, aktiva arbetsmiljöer. Ergonomiska arbetsbord och -stolar,
dämpad ljudnivå med designade skärmväggar och utrymmesbesparande förvaringslösningar inspirerar
arbetstagaren och ökar arbetstrivseln. 

Isku Active Wellness-produkterna förbättrar renheten i omgivningen och ökar välmåendet. Vi tillbringar mycket tid i 
offentliga miljöer, där vi ständigt rör vid ytor och olika redskap. Där det finns människor finns också bakterier. Sjuk-
hus, skolor, vårdinrättningar och offentliga transportmedel kryllar av bakterier. Isku är den första industriella aktören 
som introducerar en antibakteriell yta på sina möbler.
Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi förverkliga hygieniska miljöer där bakterier inte kan växa och 
spridas. 

Isku Active Learning-linjens moderna utbildningsmiljöer skapar ramar för både undervisning och inlärning. Varje 
person är en individ med tanke på sin ålder, storlek och sitt sätt att lära sig.  Isku tillgodoser efterfrågan med 
hållbara, individuella och föränderliga möbellösningar. Du kan bekanta dig med dessa lösningar i vår separata 
katalog för utbildningsmiljöer. 

För oss på Isku innebär ansvar handlingar. Ansvaret konkretiseras i hela livscykeln i våra produkter: i valet av 
råvaror, planeringen, produktionen och i den färdiga produkten. Alla våra kunder och samarbetspartner deltar i 
vår ansvarsfulla verksamhet genom att välja Iskus hållbara och högklassiga möbellösningar. 

Du håller nu i vår nya katalog för arbetsmiljöer. Vi kan stolt presentera både tidlösa klassiker och nyheter. Vi 
önskar att vår kunniga personal och vårt breda utbud inspirerar och hjälper dig att välja de lösningar som passar 
dig bäst.

Arto Tiitinen
Verkställande Direktör, Isku-Yhtymä Oy
arto.tiitinen@isku.fi 
tfn 0400 566 875

Arto Tiitinen
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ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 00000



Hos Isku präglas hela produktionsprocessen av ansvar. I produktionen innebär ansvar 
allt från planering av produktens hela livscykel till valet av råmaterial, produktionen, 
förpackningen och logistiken. Det innebär egentligen ännu mer, då vi med våra mate-
rialval ser till att produkten kan återvinnas i slutet av livscykeln.  

Vårt miljöansvar styrs av miljö- och kvalitetspolitik, Isku Code of Conduct som garanterar 
etiska principer samt våra egna värderingar. Vi använder det certifierade kvalitetssys-
temet ISO 9001, miljösystemet ISO 14001 samt systemet PEFC för kontroll av träets 
ursprung. För att kontrollera möblernas strukturella hållbarhet, livslängd och säkerhet 
testar vi produkterna så att de tål att användas i tuffa offentliga miljöer. 

Skandinavisk formgivning, funktionalitet, kvalitet och finslipade detaljer förlänger pro-
duktens livslängd. Exempelvis är Lightness-stolen med sin lätta och stabila konstruktion 
enkel att stapla och tar liten plats. Alla Iskus förpackningsmaterial kan återvinnas, men 
om kunden så önskar kan stolarna levereras utan förpackningsmaterial.

Materialen som används i möblerna – trä och träbaserade skivor, metalldelar, stopp-
ningar, tyger, plaster och förpackningsmaterial – uppfyller hårda miljökrav vad gäller 
ursprung, säkerhet, utsläpp och återvinning. Träet kommer från skogar som sköts enligt 
principerna för hållbar utveckling. I ytbehandlingen av träet används vattenspädbara 
och vattenlösliga ämnen. I behandlingen av möblernas metalldelar använder vi den 
säkrare kromtekniken. Tygerna innehåller inga skadliga ämnen och är brandtestade 
enligt deras användningsändamål.

Avfallet som uppstår vid produktionen återvinns till nästan 100 procent antingen som 
material eller energi. Det årliga produktionsavfallet som hamnar på soptippen är mindre 
än från ett genomsnittligt finländskt våningshus. Ett bra exempel på materialåtervinning 
är sittmodulerna Kivikko, med vilka man kan sätta ihop landskapslika sittmöbelhelheter 
på önskat sätt. I Kivikko har vi använt överskottsmaterial från stuvbitar och skurna bitar 
av skumplastprodukter. Spillmaterialet återanvänds som material i produktionsprocessen

Våra kunder är olika och vi vill betjäna dem alla individuellt. Iskus Livscykeltjänster har 
utvecklats för att vara flexibla för föränderliga behov. Tjänsten täcker bland annat inred-
nings- och akustikplanering, flyttningar som uppstår under användningstiden inklusive 
montering samt service och underhåll. Detta fungerar även om företaget inte vill binda 
sitt kapital till möbler . Vi ombesörjer byten och återvinningen för kunderna.

Ansvaret lyser igenom i allt vi gör, i alla dagliga val och handlingar. Allt detta resulterar i 
den bästa kvaliteten. Isku är kvalitetsgaranti för våra kunder – även efter flera decennier.

Ett företag med miljöansvar
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I Europa uppstår årligen cirka tre miljoner sjukhusinfektioner, 16 miljoner extra sjukhusdagar och 37 000 personer omkommer 
årligen i sjukhusinfektioner. Enligt experter kommer infektionerna inte att minska i framtiden.  Hälsovårdens merkostnader är 
betydande. 

Koppar är en av mänsklighetens viktigaste metaller och ett viktigt grundämne. Koppar finns överallt, den kan användas till 
mycket och kan återvinnas till hundra procent. Isku är det första möbelföretaget som säljer möbler med en antibakteriell, kop-
parbaserad yta som minskar bakterier. De ytbehandlade möblerna hör till produktlinjen Isku Active Wellness, som ger ett helt 
nytt, förutseende perspektiv på hur man kan öka välståndet i vår omgivning. 

Isku har i samarbete med Abloy, Merivaara och Oras utvecklat antibakteriella ytor på sina möbler.  Projektet har resulterat 
i att Isku har tillgång till både kopparbaserade ytbeläggningar och laminat, lack, färger samt tyger som behandlats med 
antimikrobiska ämnen. I ytbehandlingen av möblerna har vi utnyttjat egenskaperna i som motverkar bakterietillväxten i koppar 
och silver. 

De antibakteriella möblerna utökar Iskus produktlinje Active Wellness. Först ut i vårt sortiment hittar du bord och stolar. Möbel-
lösningarna kan användas till exempel i sjukhusmiljöer, skolor, daghem och servicehem. I princip på alla platser där bakterier 
sprids. Iskus nya antibakteriella möbler ökar renheten i omgivningen och på så sätt människornas välmående. 

Nya antibakteriella
möbler ger renhet
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NYHETER



Duo
Design Antti Olin

Duo-konferensstolens lätta och eleganta sits har tillver-
kats av två bitar Grada-plywood. Den nya Grada-tek-
niken möjliggör lättare, tunnare stycken, vars flexibilitet 
ger stor sittkomfort åt stolen. Genom att använda Grada 
minskar materialspillet i fabrikerna i Lahtis och resultatet 
är en modern vacker stol med minskat koldioxidavtryck.

De många material- och klädselalternativen gör att Duo-
produktfamiljen kan användas i olika slags konferens-, 
vänt- och mötesutrymmen.

Läs mer om Grada på sidan 160.
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Design Samuli Naamanka

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 an-
vändningsområden.

Läs mer om Grada på sidan 160.

Lightness
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Inkoo Pro High
Design Ilari Jääskeläinen

Med Inkoo Pro High-sofforna bygger man ett privat, 
intimt rum för möten eller förhandlingar i öppna arbets-
miljöer eller aulor. 

Läs mer om Inkoo Pro High på sidan 129.
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Design Henri Halla-aho

Kivikko är en ny sittmöbel för offentliga utrymmen och 
med vilken du kan skapa sittgrupper i olika former för 
användare i alla åldrar. Kivikkos moduler som har olika 
former och olika storlekar kan användas som små eller 
stora helheter för att bilda en sittmöbelenhet som formar 
rummet Kivikko är ett ekologiskt alternativ då sitsarna 
tillverkas av överskottsmaterial från stuvbitar och skurna 
bitar. Också spillmaterialet som uppstår vid tillverkningen 
av Kivikko återgår som material till produktionsprocessen.

Kivikko sidan 144–145.

FORMER:
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Kaari
Design Henri Halla-aho

Med soffserien Kaari åstadkommer man intima utrymmen 
för samtal och arbete 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.
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Pisa
Design Desigence

FUNKTIONALITET I ALLA UTRYMMEN

Produktfamiljen Pisa är Iskus nyhet i vars planering och 
utveckling man har särskilt betonat produkternas funktion 
och design.

Seriens stolar och bord är lätta och kan lätt staplas på 
varandra. Dessutom är egenskaperna för radkoppling 
och upphängning enkla att använda och innovativa.

I seriens bord och stolar kan man utnyttja Iskus breda 
sortiment av laminat.



Active Working
Arbete är ett flöde av tankar, egna och gemensamma, företagets och kundernas. Av tankar 
uppstår handlingar, av idéer innovationer. En fungerande arbetsmiljö ger rum för tankarna, 
låter idéerna flöda fritt och stöder handlingarna. Den gör kommunikationen mer effektiv, 
möjliggör teamarbete och ger egen lugn och ro. Trivsel i arbetet förbättrar produktiviteten.
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Design dSign Vertti Kivi & Co

Stone-konceptet som designats av dSign Vertti Kivi & Co:s för Isku är en modulär produktfamilj 
med rena linjer där utrymmet enkelt kan modifieras och arbetstagarens arbetsro förbättras. 

Till Stone-arbetsplatserna hör arbetsbordet, förvaringsenheter och rumsavdelning med ge-
nomtänkta detaljer och materialalternativ. 

Stiliga Stone lämpar sig för många olika slags moderna arbetsmiljöer. 

Stone
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Stone-konceptets genomtänkta dimensionering 
utgår ur kundens behov. Med små detaljer ska-
pas representativa helheter. Stone-konceptets 
färger kan enkelt skräddarsys enligt kundens 
önskemål. Skärmväggarna, förvaringsmöbler-
nas ryggar och anslagstavlorna samt arbets-
stolarna kan kläs med tyg enligt kundens val. 
Handtagen i metall, möblernas socklar och 
skärmväggarnas topplister kan målas i pas-
sande kulör som stöder inredningens färger.

Stone

Stone-arbetsplats och Still-arbetsstol - Itella, Helsingfors
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63 - 128

Stone förvaringsmöbler och skärmväggar
Stone-förvaringsmöbel - Itella, Helsingfors

Stone-skjutdörrsskåp Stone-förvaringstorn

Stone-skärmväggar Bordsskivornas
storlekar
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Stone-arbetsplatssortimentet bildar en helhet med noga 
genomtänkta detaljer som med stöd av varandra gör 
Stone-konceptet till ett modernt sätt att inreda högklassiga 
landskapskontor. 

Stone-kabeltillbehör





Arbetsplatsens ergonomi spelar en ännu viktigare roll då arbetskulturen blir allt mer intensiv.

Arbetsbordet med elektrisk höjdjustering är en investering för framtiden som både arbetstagaren och arbets-
givaren har nytta av. Det elektroniskt höj- och sänkbara bordet gör att arbetsplatsen snabbt och enkelt kan 
skräddarsys enligt föränderliga behov och tillstånd. Arbetshälsan förbättras och arbetseffekten ökar då man 
kan byta arbetsställning under dagen. 

Tack vare det elektriskt justerbara bordet kan man sitta på en traditionell arbetsstol eller sadelstol alternativt 
arbeta stående, då symtom som uppstår till följd av långvarigt stillasittande minskar.

Matrix T EL-arbetsbord
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Matrix T EL-arbetsbord med tre ben, arbetsstolen Step+, Rudolf-solar, frontpanelerna Mode och Mode Akusto

Matrix T EL-arbetsbord, arbetsstolen Step+ och frontpanelen Mode Akusto



Egenskaper:

EXPRESSORTIMENT 

rektangulära ben 

rektangulära ben

Färger

Egenskaper:

EXPRESSORTIMENT

Matrix T EL-elbord

Färger
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Egenskaper:

EXPRESSORTIMENT

Färger





I den omfattande kollektionen av Matrix I- och Y-bord hittar du arbets-, universal- och konferensbord för alla utrymmen. 

dessutom låsa regleringsintervallet i önskad höjd i utrymmen där borden ofta flyttas. Höjden kan ändras vid behov. Matrix 

på Matrix I- och Y-bordens ben är grafit, silver eller krom. 

Matrix I- och Y-bord
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Matrix I-arbetsbord, Still-arbetsstol, Rudolf-karmstol, Tendo-förvaringsmöbler och 2007-rullhurts

Matrix Y-universalbord, Rudolf-stolar, Tendo Oppi-förvaringsmöbler



Receptionsdisken Reception kan monteras på många olika sätt. Genom att mångsidigt använda ytorna på sitt- och 
ståhöjd fås fungerande och ergonomiska helheter. Diskens frontpaneler är på standardmodellen av metall. Arbets-
borden placeras på insidan av diskarna. Du kan välja mellan alla Matrix I- och T-bord. 

-

Receptionsdisken Reception
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Konferenslokaler
Välplanerade, fungerande och flexibla konferens- och samlingsrum är 
verkliga allaktivitetslokaler i företag. De omvandlas enkelt för möten, 
teamarbete och seminarier när man redan i planeringsskedet beaktar 
de krav som flexibiliteten och mångsidigheten ställer på inredningen. 

Utbudet av både stora och små, utrymmeseffektiva och mångsidiga 
alternativ till konferens- och seminariebord är stort för alla slags behov.

Välj dina favoriter ur Iskus omfattande sortiment.





Option, som tillverkats av vår samarbetspartner Piironen, är ett stiligt konfe-
rensbordssystem som passar även de mest krävande utrymmena. Tack vare 
den modulära ramstrukturen kan bordet fås i precis den storlek som utrymmet 

Option-stativen i krom kombineras med Iskus P-bordsskivor, vars materialal-

-

mångsidiga AV-lösningar.

Option
-konferensbord

Option-konferensbord, P6-bordsskiva och Metro-stolar
Option-konferensbord, P7P20P7-bordsskivor och Metro-stolar
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Bordsskivan i Duo-konferensbordet är tillverkat av värmepressat Grada-plywood, 
som möjliggör den plastiska formgivningen av skivan. Mitt på bordsskivan har man 
vackert formgivit en genomföring som kan förses med olika AV-lösningar enligt an-
vändarens önskemål. Duo-bordsskivan är visuellt lätt och formen på genomföringen 
ger stöd åt bordsskivans struktur. Materialalternativen i bordsskivan är tekniskt faner 
samt olika laminatfärger, till exempel ljusgrå, vit och antracit. 

Duo-konferensbordets ben är tillverkade av massiv björk. Duo-konferensbordets skiva 
kan kombineras med till exempel ett Option-stativ i krom. Genom att kombinera de 
till ytmaterialen enhetliga Duo-stolarna och Duo-konferensbordet kan man skapa en 
representativ och harmonisk konferenslokal som bildar en helhet.

Duo
-konferensbord
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Duo-konferensbord 180 x 90 cm, Duo-konferensstolar
Duo-konferensbord med Option-ben, Duo-konferensstolar





Design Tapio Anttila

Kantti-konferensbord finns med antingen ben i metall eller trä. Färgen på metallbenen 
är grafit, silver eller krom och benen i trä finns i björk eller bok.

dolda under bordsskivan, men vid behov nära.

Kantti- och Matrix T 
-konferensbord

Kantti-konferensbord, Metro-stolar, Omena-belysning
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Matrix T-konferensbord, Signum-konferensstolar, Galileo-belysning





Design Tapio Anttila

Bordsserien Osio är enkel och tydlig. Osio passar en mängd olika användningsområ-
den: soffbord, universalbord, konferensbord och ståbord. Bordsbenen finns i färgerna 

Bordsserien Osio

OSIO-SOFFBORD OSIO-STÅBORDOSIO-UNIVERSALBORD

Osio-bord, Syke-soffa – Itella, Helsingfors

Osio-bord, Inkoo Pro High-soffa – Itella, Helsingfors

Osio-borden fås även med stöttålig gjuten kantlist. Nyhet svart och vit kantfärg. 
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Bordsserien Dio är en stabil bordsserie med rund pelarfot. Tack vare sin stabila 
konstruktion passar Dio-benen väl för ståbord och stora konferensbord. Färgerna på 
benen är grafit, silver och krom. Dio-benet finns till soffbord, universalbord, ståbord 
och konferensbord.

Bordsserien Dio

DIO-SOFFBORD DIO-STÅBORDDIO-UNIVERSALBORD

Dio-konferensbord, Rudolf-stolar – CRF-Healt, Helsingfors

Dio-konferensbord, Still Conference-konferensstolar – Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuu
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Moni-borden passar utmärkt för matserveringar och kaféer. Bordsskivorna med 
gjutna kantlister tål fukt och hårt slitage. Benlösningen i Moni-bordet möjliggör en 
grundlig städning av golvytorna utan att behöva flytta på möblerna. Färgerna på 
benen är grafit, silver och krom. Under Moni-bordet kan stolupphängningsbesla-

Bordsserien Moni

KONFERENS- OCH PAUSLOKALER |  51

Moni-universalbord, Minus-stolar – Lahtis yrkeshögskola

Moni-universalbord, Minus-stolar – Lahtis yrkeshögskola

2523 MONI-UNIVERSALBORD 2521 MONI-UNIVERSALBORD





I Scan-serien finns kromade fyrkantiga och runda pelarfötter som kan kombineras flexibelt. 

som universal- eller konferensbord. 

Bordsserien Scan

SCAN-SOFFBORD SCAN-STÅBORDSCAN-UNIVERSALBORD

Scan-ståbord och barstol Rudolf 

Scan-universalbord, Rudolf-stol
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Design Tapio Anttila

Bordsserien Klik lämpar sig väl för en modern föreläsningssal eller en omformbar seminariesal Vid planeringen av serien har man 
fäst särskild uppmärksamhet vid bordens staplingsegenskaper och vid behoven i ett utrymme som ändras enligt användningsän-
damål. Benen i Klik-borden är runda. 

Klik-seminarieborden kan tillverkas stapelbara eller som vanliga bord. Klik-föreläsningsborden är stapelbara bord för en eller två 
personer. 

Klik-borden med hopfällbara ben har en lättanvänd mekanism som gör att möblerna enkelt kan anpassas efter användarens behov. 

Bordsserien Klik

Klik-föreläsningsbord, Rudolf-stol

Klik-bord med hopfällbara ben, Signum-karmstol

Stapelbart Klik-seminariebord, Chairik-stol
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Bordsserien Move

Move-borden med vikbar skiva och låsbara hjul passar för utrymmen där tillställ-
ningarna och arrangemangen ofta ändras. Mekanismen i Move-bordet med vikbar 
skiva är lätt, känslig och funktionssäker. Det tar endast några sekunder att ta bordet 
i bruk och flytta det åt sidan. Med hopfälld skiva tar borden endast lite plats. 

TEKNISKA DATA

hopfälld.

MOVE-BORD MED VIKBAR SKIVA 2545

De mångsidiga och enkelt flyttbara Move-borden är en lösning 
för utrymmen där det krävs flexibilitet av möblerna. I kollektionen 
finns platsbesparande bord med fällbar skiva och höjdjusterbara 
bord med gasfjäder utan kabeldragningar som passar för många 
ändamål; små möten kring ståbord, som avställningsyta och för 
arbete i lounger. Alla borden i Move-serien har låsbara hjul.

Move-bord med vikbar skiva, Matti-stol, Mukula-sittpuffsvägg



Det flyttbara gasfjäderbordet är en praktisk lösning 
för utrymmen där man vill ha ett bord med enkel höjd-
justering men utan fasta kablar. Gasfjäderbordet som 
lätt kan flyttas till exempel i aulautrymmen möjliggör 
mångsidigt och ergonomiskt arbete.

gasfjäder som är stabil men lätt och enkel att justera. 

-
liggör mångsidig användning till exempel sittande, 
stående eller med sadelstol. 

MOVE-GASFJÄDERBORD 2546

Move-gasfjäderbord, Matti-stol
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Bordsserien Haiku
Design Tapio Anttila

I bordsserien Haiku finns bord i många olika höjder för offentliga miljöer 
samt för vård- och omsorgssektorn. Haiku-universalbord och -soffbord finns 
även med förhöjda ben. Materialalternativen är björk och bok. 

Haiku-borden tillverkade av bok kan betsas med Iskus betskollektion för att 
ge utrymmet ett stiligt och fräscht utseende.

Haiku-bord, Sera-stolar, Trek-belysning

7310 HAIKU-UNIVERSALBORD 7312 HAIKU-SOFFBORD
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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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Avskärmning av lokaler
 
En lyckad inredning för kontor med en öppen planlösning har en dämpad ljudnivå samt 
tillräckligt med eget utrymme, ljus och öppenhet. I planeringen är det viktigt att välja 
ändamålsenliga produkter för avskärmningen. Vårt stora utbud möjliggör skapandet 
av en rymlig helhet i glas eller konstruktioner med ljuddämpande funktioner.



Design Raimo Räsänen

Med Link Line-skärmväggarna kan man skapa eleganta, högklas-
siga och lugna arbetsmiljöer. Ett utrymme som har byggts med 
horisontala element ger ett lugnt helhetsintryck.

Link Line kan användas för att smidigt dela lokalen genom att 
utnyttja skärmväggarnas olika höjder och längder. Lokalens stäm-
ning kan ändras genom att variera mellan olika höjder och färger 
på skärmarna. Link Line fungerar särskilt väl som stora helheter. 
Mellan skärmelementen finns en profil där olika extra tillbehör 
kan hängas upp. Link Line-serien innehåller också Link Line Akusto 
som förbättrar akustiken i öppna utrymmen. Ljuddämpningsnivå B.

Link Line 
-skärmvägg

87

38

Link Line och Link Line Akusto underpanel

Link Line och Link Line Akusto mittenpanel

Link Line och Link Line Akusto övrepanel

120 160 200

38

M12 M16 M20

N12/P12 N16/P16 N20/P20

N12/P12 N16/P16 N20/P20

180

M18

N18/P18

N18/P18

Raute, Lahtis

M, N = tyg P = glas
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Link-skärmvägg 
 
Design Raimo Räsänen

Link är ett enkelt och mångsidigt skärmväggssystem. Systemet består av element av glas eller tyg beroende på användningsområde. 
Skärmväggarnas stomme har en ljuddämpande effekt. Link-skärmväggarna kan dessutom fås med Akusto-paneler. Ljuddämpnings-
nivå B.

Skärmväggen finns i höjderna 126, 164 och 203 cm. Bredderna är 50, 80 och 120 cm. Skärmens tjocklek är 60 mm. Elementen 
har 4 mm och dörrarna 8 mm härdat glas.  Tillbehör: stödben, hyllkonsoler, elkanaler samt täcklister i lackerad metall, silver IM-89.

Mått:
 

506, 806 eller 1 206 mm 
 

1 257, 1 641 eller 2 025 mm 
 

 

Tillbehör:
 

 
 
 

 
 

Link-underpaneler A–D Link övre element E

Link fönsterelement J–L Link 2823 dörr

Alternativa kombinationer av Link-skärmväggspaneler



Air 5A Air 5B Air 5C Air 8A Air 8B Air 8C Air 12A Air 12B Air 12C

Air-glasväggssystemet utan ramar möjliggör ett elegant och stabilt väggsystem både för stora utrymmen och för 
mer krävande utrymmen där man kan utnyttja utrymmets väggar för att skapa en helhetskänsla. Det 10 mm tjocka 
härdade glaset kan förses med ränder i olika bredder för att begränsa insynen. Höjden på väggarna är 203 cm 
och det finns tre standardbredder, 51, 81 och 121 cm.

Till Air-produktfamiljen ingår också AcustoBox, se sidan 158.

Air-glasvägg

AIR-SKÄRMVÄGGSPANEL

Air-skärmväggar, Dio-bord, Metro-konferensstol
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Mode- och Mode
Akusto-frontpaneler
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Fastsättning A:
fastsättning i Toolbars vertikala rör
reglerbar i fem centimeters intervaller
glaspanel, panelskiva eller klädda 
paneler

Fastsättning D:
fastsättning i bordskarmen
fast, ej reglerbar
panelskiva och klädda paneler samt 
Akusto

MODE 2836 MODE 2837

MODE 2839

Med Mode-frontpanelssystemet kan man avdela rummet eller begränsa insynen både vid 
arbetsplatser och receptionsdisken. Tack vare det flexibla monteringssättet kan Mode pla-
ceras flexibelt och användas med många olika slags tillbehör. Mode-frontpanelssystemet 
finns i fem bredder (600, 800, 1 200, 1 600 och 1 800 mm) och två höjder (470 
och 700 mm) i matt glas, tygklädsel eller vit skiva.  

Mode Akusto-frontpanelerna är 40 mm tjocka och har en ljuddämpande effekt. Ljud-
dämpningsklass C. Tygklädda Mode-frontpaneler eller paneler med skiva kan även 
fästas med hörnfästen i bordet. Skärmväggen kan fästas på önskad höjd i hörnfästena.

Fastsättning B:
fastsättning i bordskarmen
reglerbar i fem centimeters intervaller
glaspanel, panelskiva eller klädda 
paneler

Matrix T EL-arbetsbord, Mode-frontpanel, arbetsstolen Step+ 

Matrix T EL -arbetsbord, Mode Akusto-frontpanel, arbetsstolen Step+ 



Matrix I -arbetsbord, Versio-karmstol, tygklädd Element-skärm – Mediakulma, Mediatalo ESA, Lahtis

Design Tapio Anttila

Element-skärmen är en gracil och elegant rumsavdelare för konto-
ret. Serien omfattar två olika typer av skärmar: fristående skärmar 
och fasta skärmar. Skärmarna av glas kan dessutom användas 
som tavla för filtpennor eller för bildprojektering.

Underprofilen är av eloxerat aluminium, 8 mm tjockt härdat 
mattglas och 12 mm tjock panel med tygklädsel.

Skärmhöjd: fristående och fasta skärmar 126 cm och 164 cm. 
Skärmbredd: 50, 80 och 120 cm.

Fasta skärmar kan bilda helheter med hjälp av hörnstolparna L/I, 
T och X. De fasta skärmarna har ställfötter på underprofilerna.

Element- 
skärm
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PEAK

SOUNDWALL

LENS

CROSS

ECOLIN
– naturlig tystnad!
AVEC COLLECTION / morgana

”Att sänka ljudnivån är en av de största utmaningarna när allt fler företag väljer öppna planlösningar och ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Morganas lösning är högeffektiva och miljövänliga ljudabsorbenter som harmo-
nierar med rummet. Ljudabsorptionen skapas av det specialutvecklade och helt förnybara materialet Ecolin, 
som överträffar den högsta klassningen inom ljuddämpning. Vi kallar det naturlig tystnad.”

CLIP & SURF – Innovativa absorbenter i återvinnings-
bara naturmaterialet ECOLIN™
SURF (väggabsorbent) och CLIP (golvskärm) är de 
första produkterna i en serie ljudabsorbenter som 
Tengbom tagit fram tillsammans med Morgana.



Tendo förvarar
 
Det omfattande Tendo-sortimentet erbjuder lämpliga förvarings-
lösningar för både små och stora förvaringsbehov. Skåp men 
hjul, ben eller socklar, många olika höjder, skåp med dörrar, 
skjutdörrar, jalusier eller öppen förvaring samt olika färgalternativ 
ger inredaren många möjligheter att bygga upp en individuell 
lösning.

Iskus förvaringsserie Tendo har ett omfattande och mångsidigt 
sortiment av högklassiga förvaringsmöbler som kan formas och 
kompletteras efter dina förvaringsbehov.
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Design Juha Lätti

Tendos nya, ljusa färger ger utrymmet rymd och ljus. De ljusgrå detaljerna och 
den nya formen på handtagen gör Tendo-förvaringsmöblerna till en enhetlig serie 
med moderna och rena linjer. Tack vare effektivt och mångsidigt modultänkande 
ger Tendo möjlighet till att skapa välfungerande helhetslösningar. Hyllorna kan 
utrustas med dörrar med vertikala eller horisontella jalusier antingen av glas eller 
trä. Några modeller har skjutdörrar.

Ett brett sortiment av extra tillbehör ger möjlighet att skapa välfungerande och 
individuella lösningar. Eftersom Tendo förvaringsmöbler kan kombineras med 
olika skivor kan skåpen även användas som avlastningsyta för t.ex. dator- och 
AV-utrustningar eller som arbetsyta i ståhöjd.

Genom att välja bland Tendos omfattande materialutbud och kombinera med 
olika material kan man skapa representativa inredningslösningar. Hyllorna och 
mellanväggarna bakom jalusierna är av ljusgrå melamin (mel 130). Färgen 
på handrag, socklar och hjul följer sortimentets ljusgrå linje. Måtten fungerar 
tillsammans med Matrix-bordssystemet samt skärmväggarna Link och Element.

Se mer information på sidan 80–81.

Tendo
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Tendo förvaringstorn passar utmärkt i öppna kontorsmiljöer. Den 
utdragbara förvaringen kan användas förutom för förvaring även 
som rumsavdelare och för att begränsa insynen mellan arbets-
platserna i stället för skärmväggar. Förvaringstornets toppskiva 
kan användas som arbetsyta och pärmhylla.

Man kan optimera förvaringens användning ytterligare med de 
tillbehör som finns tillgängliga.

Designen, uppbyggnaden och materialen gör förvaringstornet 
till en fast del av de mångsidiga och högklassiga produkterna i 
förvaringsserien Tendo.

Som tillbehör finns anslagstavla och tygklädd rygg. Den klädda 
ryggen ger rummet mer färg och ökar trivseln. Klädseln dämpar 
även ljud och kan användas som fästyta.

Tendo förvaringstorn

DNA, Helsingfors
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Tendo-jalusiskåp har jalusier av antingen träfaner eller vit/grå polypropen. 
De nya plastjalusierna av polypropen har bra glidegenskaper och de 
reagerar inte på ändringar i inomhusluftens relativa fuktighet.

Tendo-jalusiskåp

2742 TENDO-SKÅP MED
HORISONTELLA JALUSIER -2 120

2743 TENDO-SKÅP MED
HORISONTELLA JALUSIER -3

2744 TENDO-SKÅP MED
HORISONTELLA JALUSIER -4



Tendo-skåp

Matrix T EL-arbetsbord, Mode-frontpanel, arbetsstolen Step+, Tendo-förvaringsmöbler
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2713 TENDO DÖRRSKÅP -3 2723 TENDO-JALUSISKÅP MED ÖPPEN HYLLA -3 2753 TENDO-SKÅP MED SKJUTDÖRR AV GLAS -3 120



TENDO 426 mm djupa sektioner Förklaringar

Förvaringsmöbeln kan även fås med ben eller hjul
Förvaringsmöbeln kan även fås med ben 

Skåpbredd 800 mm om inget annat anges

hyllöverdel

hyllöverdel jalusiskåp/överdel

jalusiskåp/överdeldörrskåp/
överdel

vitrinskåp/
överdel

jalusiskåp

jalusiskåp sidogående
jalusiskåp

öppen
förvaring
400mm

dörrskåp 400mm

jalusiskåp+hyllöverdel jalusiskåp+låda

hyllöverdel

hyllöverdel

öppen förvaring dörrskåp

öppen 
förvaring

öppen 
förvaring

öppen 
förvaring

öppen för-
varing med
tidskriftshyllor

öppen för-
varing med
tidskriftshyllor

öppen för-
varing med
tidskriftshyllor

dörrskåp

dörrskåp dörrskåp
med vitrin

dörrskåp
med vitrin

dörrskåp

jalusiskåp

jalusiskåp garderob

garderobjalusiskåp

sidogående
jalusiskåp

sidogående
jalusiskåp

sidogående
jalusiskåp

öppen 
förvaring 
400mm

öppen 
förvaring 
400/
600mm

dörrskåp 
400/
600mm

garderob 
400/
600mm

garderob 
400/
600mm

dörrskåp 
400/
600mm

öppen 
förvaring 
400/
600mm



TENDO 330 mm djupa sektioner

dörrskåp dörrskåp med
låga dörrar

dörrskåp med
låga dörrar

dörrskåp med
låga dörrar

dörrskåp med
låga dörrar och
tidskriftshylla

dörrskåp med
låga dörrar och
tidskriftshylla

dörrskåp med
vitrin

dörrskåp med
låga dörrar och
tidskriftshylla

dörrskåp med
vitrin

årgångsskåp

årgångsskåp

årgångsskåp

dörrskåp

dörrskåp

dörrskåp/överdel vitrinskåp/överdel

öppen 
förvaring 
600mm

öppen 
förvaring 
600mm

öppen 
förvaring 
600mm

öppen 
förvaring 

öppen 
förvaring 

öppen 
förvaring 

öppen 
förvaring med
tidskriftshyllor 

öppen 
förvaring med
tidskriftshyllor 

öppen 
förvaring med
tidskriftshyllor 

sidogående
jalusiskåp 

skjutdörrskåp 

skjutdörrskåp 

skjutdörrskåp/
överdel 

skjutdörrskåp
1200mm 

skjutdörrskåp
1200mm 

skjutdörrskåp/
överdel 1200mm 

skjutdörrskåp med
glasdörrar1200mm 

skjutdörrskåp med
glasdörrar1200mm 

skjutdörrskåp med
glasdörrar/överdel1200mm 

sidogående jalusi-
skåp1200mm 

sidogående jalusi-
skåp1200mm 

skjutdörrskåp
med glasdörrar 

skjutdörrskåp
med glasdörrar 

skjutdörrskåp
med glasdörrar/
överdel 

hyllöverdel  
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Design Antti Olin och Juha Lätti

I den mångsidiga serien Tendo Oppi finns olika förvaringsalternativ för både skolor och kontor. Med förvaringsmöblerna 
kan man även dela av rummet och skåpens baksida kan utrustas med en tygklädd skiva som också fungerar som fästyta. 
Tendo Oppi finns i flera färger som ger liv åt lokalen och ökar trivseln. Förvaringsmöblerna kan utrustas med sockel, lås-
bara hjul eller ben. 

Tendo Oppi

TENDO OPPI 4HTENDO OPPI 6J TENDO OPPI 6GTENDO OPPI 4D
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Kombi
Kombi-hyllorna möjliggör en effektiv användning av golvytor. De vertikala hyllisterna som fästs på väggen vilar fritt på de 
horisontella listerna. Listerna är av vitlackerat stål. Hyllplan av björk, bok, ek eller vit och ljusgrå melamin. Kombi-hyllelementet 
kan utrustas med jalusi eller pardörrar. På de vertikala skenorna kan man placera en anslagstavla (höjd 490 mm). Skåpdjup 
426 mm. Vertikala lister 1 250 och 1 985 mm, horisontella lister 1 850 och 2 500 mm.



Tendo-seriens mobilenhet är en lämplig lösning för dagens föränderliga 
kontor där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser och där det finns 
ett behov av personliga förvaringsmoduler som är flyttbara, rymliga 
och flexibla.

Tendo Mobil har två färgalternativ: ljusgrå eller vit. Mobil-enhetens bredd 
är 693 mm, djup 444 mm och höjd 974 mm. Lådan har en skiljevägg 
och ett fack för småsaker. Två av hjulen kan låsas.

Som extra utrustning kan Tendo-mobil förses med en utdragbar Tendo 
hängmappsställning och C4-blankettinsats.

Tendo Mobil

2732-507



Ovanpå de 400 och 800 mm breda Tendo-skåpen kan man placera skivorna O6, C1, C2, C6, 
A6 eller B6. Förvaringsenheterna kan användas som bord för talare i konferens- och föreläsnings-
lokaler, som avlastningsyta för AV-utrustning samt som förvaring. 

Enheterna är försedda med hjul och enkla att flytta. De 400 mm breda AV-enheterna kan förses 
med en frontpanel som döljer elkablar samt genomföringshylsor för kablarna.

Tendo AV-hyllor och -skåp
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2733 TENDO AV-DÖRRSKÅP -2 40

MED TYGKLÄDD RYGG



Tendo tillbehör

Låsen till Tendo förvaringsmöbler kan liksom låsen till arbetsbordens rullhurtsar 
anpassas så att samma nyckel passar till dem. Vikbara nycklar förebygger 
skador på lås och nyckel. De extra tillbehören passar endast till 426 mm 
djupa sektioner.

2790-500
Tendo blankettfack C4
Ljusgrå plast. Tre fack ryms på hyllan. Kan inte 
placeras vid gångjärnen i dörrskåp eftersom 
det inte går att öppna facket då.

2790-555
Tendo-postfack.
Hyllor av samma material som stommen. 
Skiljeväggarna är alltid av grafitgrå stålplåt. 
Kan placeras mellan hyllorna. Innehåller fack 
för namnskyltar av självhäftande plast.

2790-502
Tendo mappställning
Silvergrå stålplåt. Passar även till 330 mm 
djupa sektioner. Glider fritt ovanpå hyllan.

2790-545
Tendo utdragbar hylla.
Hyllan är alltid ljusgrå. Front i björk, bok 
eller ljusgrå mel-130, eller vit mel-114. Kan 
placeras i 800 mm breda hyllsektioner och 
dörrskåp.

2790-504
Tendo CD-ställ för 16 CD-skivor
Grafitfärgad plast. Passar i lådsatser, utdrag-
bara hyllor och hyllplan. Självfästande fäste..

2790-505
Tendo CD-ställ för 15 CD-skivor.
Ljusgrå plast. Passar i lådsatser och hyllplan.

2790-503
Tendo hängmappsställning.
Endast en hängmappsställning kan placeras 
vid gångjärnen i dörrskåp, i övrigt två paral-
lellt.

2790-511
Tendo-lådsats för dörr-/jalusiskåp.
Lådan innehåller två flyttbara skiljeväggar och 
ett fack för småsaker.

2790-510
Tendo utdragbar hängmappsställning
för dörrskåp/skåp med vertikala jalusier.

2790-522
Tendo-lådsats med front.
Lådan innehåller två flyttbara skiljeväggar och 
ett fack för småsaker. Front tillverkad av björk, 
bok och ek. Lås ingår.



Tendo-lådorna och lådserierna ger mångsidiga förvaringsmöjligheter i anslutning till skåp. Standardlådans sarger är tillverkade av möbelskiva och lådorna kan 
dras ut 2/3. De har glidskenor av metall som drar in lådan. Premium-lådorna har sidor av metall och filmbelagd botten och baksarg. Lådorna är helt utdragbara. 
Monteringen av Premium-lådfronterna kan finjusteras och tack vare soft close-funktionen stängs lådorna tyst. Bara den översta lådan kan låsas. Lådserien innehåller 
alltid två lådor. 40 lådor/lådserier behöver alltid en mellanvägg när de används i 800 breda enheter. Penn- och pryllådorna hör till extra utrustning. Man bör 
kontrollera från fall till fall var lådorna/lådsatserna placeras i skåpen och om extra utrustningen passar. T.ex. lådsats med egen stomme (2793-500) kan placeras 
bakom den högra dörren i skåp med skjutdörrar.
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29005-500
LSK 498 x 470 x 711 mm

29004-512
LSK 413 x 622 x 711 mm

29004-513
LSK 413 x 622 x 1 016 mm

29004-514
LSK 413 x 622 x 1 321 mm

Metallskåpen är av brännlackerat stål (RAL 9006). 
Tack vare säkerhetslåset kan lådorna användas en 
i taget. Hängmappslådorna går att öppna helt. Lå-
dorna har kullagerexpansioner. Lådbärighet 25 kg.

Bisley

Tendo lådserier





Arbetsstolar
Alla våra arbetsstolar är utformade i samarbete med 
branschens experter samt med hjälp av våra kunders 
erfarenhet av användning. Därför kan vi erbjuda våra 
kunder ett mångsidigt sortiment, där alla kan hitta sin 
lämpliga arbetsstol som tillfredsställer alla mått, prefe-
renser och arbetsmetoder.

En ergonomiskt bra arbetsstol ökar arbetsförmågan och 
förbättrar arbetshälsan.
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NYHETER



 

Design Juha Lätti

Den förnyade stolsserien Step heter nu Step+.

Arbetsstolarna Step+ har en ny trendig design som är 
ergonomiskt unik. De gracila ryggstöden och nackstöden 
med rena linjer ger stolen ett lätt utseende. Stolarnas kom-
ponenter har fått en ny svart färg som förenar stolarnas 
utseende.

Från det breda stolsortimentet Step+ kan varje användare 
skapa sin egen arbetsstol.

Step+
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Arbetsstolar Step+
Stolsserien Step+ är utformad efter användarens behov. Stolen kan kombineras med sits och ryggstöd i olika 
storlekar. Sits kan vara normalt eller mjukt beroende på användarens preferenser. Tack vare stolens Free 
Float-mekanism kan sitsens och ryggstödets läge regleras fritt och oberoende av varandra. Mekanismen 
kan också lämnas i aktivt läge varvid sitsen och ryggstödet följer kroppens rörelser. Hårdheten i mekanis-
men kan regleras efter användarens vikt. Alla stolar har sitsar som kan justeras i djup- och höjdled och de 
har även höj- och sänkbart ryggstöd. Armstöden är tillverkade av behagligt och mjukt Soft Touch-material.

Finns även som ESD-version som avleder statisk el. För att garantera att stolen avleder statiskt elektricitet 
ska den kläs med t.ex. Global ESD-tyg som finns i sortimentet.
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Matrix T EL-arbetsbord med tre ben, Mode- och Mode Akusto-fronpaneler, arbetsstolen Step+ och Rudolf-stolar



3070-404 STEP+-ARBETSSTOL F 24N
3070-901 STEP+ ARMSTÖDSPAR MJUKT 3D 360º ALU
Step+ med sits 2 och ryggstöd 4
Justerbart och formbart nackstöd även på en mellanstor arbetsstol. 
Välj stor eller liten sits efter användarens behov.

3070-364 STEP+-ARBETSSTOL F 2s3
3070-900 STEP+ ARMSTÖDSPAR MJUK 3D 360º SVART
Step+ med mjuk sits 2 och ryggstöd 3
En lätt och mångsidig arbetsstol. Passar personer av medellängd. 
Passar utmärkt då man emellanåt behöver luta sig bakåt i arbetet.

3070-300 STEP+-ARBETSSTOL F 22
Step+ med sits 2 och ryggstöd 2
Lätt och enkel att flytta. Ger bra stöd åt benen och korsryggen. 
Armstöd kan monteras i efterhand i alla Step-stolar.

3070-853 STEP+-ARBETSSTOL F 37CN
3070-901 STEP+ ARMSTÖDSPAR MJUKT 3D 360º ALU
Step+ med sits 3 och ryggstöd 7 med nackstöd i skinn
Det största ryggstödet kan kombineras även med en liten sits. Det 
största förlängda ryggstödet med justerbart och formbart nackstöd 
i skinn. Ryggstöden 3, 4, 6 och 7 kan utrustas med ett reglerbart 
svankstöd. Stolen passar även för arbete i dygnet runt-övervakning.

Arbetsstolar Step+



STILISERADE DETALJER

Step+-stolarnas ryggstöd 4 och 7 är 
försedda med nackstöd och galge 
som extrautrustning. Nackstödet 
har steglös djup- och höjdjustering 
och kan lätt formas med händerna 
De tygklädda stolarna kan fås med 
nackstöd i skinn.

Det är enkelt att justera armstöden: 
bredd 7 cm, djup 6 cm och höjd 
10 cm. Armstöden kan justeras 
17,5–27,5 cm i höjdled från sitthöj-
den. Armstöden kan roteras 360°, 
låsas vid 180° och justeras i sidled 
+/-15°. 

Sitsens framkant är mjukare än de-
larna i mitten. Sitsen ger ett utmärkt 
stöd och trycker inte på benen. 
Normal eller mjuk stoppning.

Armstödens form och de mångsidiga 
möjligheterna att justera bredd, höjd 
och djup ger stöd för arbete med 
datamus.

Smalare ryggstöd upptill ger stöd för 
ryggen och stor rörlighet för armen.

2. Ryggstödet höjdjusteras med en spak nertill 
på ryggstödet. Regleringsintervallet är 7 cm.

3. Ryggstöden 3, 4, 6 och 7 kan fås med 
reglerbart svankstöd som extrautrustning.

4. Sittdjupet ställs in med en spak under 
sitsen. Inställningen av sittdjupet är 6 cm. 

5. Sitsens och ryggstödets styvhet justeras 
individuellt efter vikten genom att vrida i pilens 
riktning (+/-).

6. Sitsen och ryggstödet kan låsas eller lämnas 
aktiva.

Arbetsstolen Step+ har fem års garanti för material- och råmaterialfel i normala kontorsliknande (8 tim./dygn) användningsförhållanden. Garantin gäller inte klädseln. 
Arbetsstolen Step+har testats enligt normerna EN 1335-2 och EN 1335-3. Arbetsstolen Step+ är tillverkad i Finland.

1. Sitthöjd 40–52 cm. 

Halvmjuka hjul som standard. Kan fås med 
hårda svarta hjul som passar för mjuka golv-
material. Stolen kan även fås med glidfötter.

2.

4.

5.

1.

3.

6.
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Still-arbetsstolar
 

Design Antti Olin

Still-arbetsstolen har en modern och lätt design. Från den breda 
Still-arbetsstolsserien hittar man standardarbetsstolar med enkla, 
lättanvändbara inställningar eller mer avancerade modeller 
med många, högklassiga utrustningar och inställningar för den 
krävande användaren.

Stolen har som standard en fotkryss av plast eller aluminium, 
halvmjuka bromshjul, tre olika syncromekanismer, höjdreglering 
med gasfjäder, reglerbart sitsdjup och reglerbar ryggstödshöjd. 
Styvheten av mekanismen kan regleras efter användarens vikt i Still 
S2. I stolarna Still S1A och Premium ställs sitsens och ryggstödets 
rörelsemotstånd in automatiskt efter användarens vikt. Stolens 
ryggstöd har formats så att det stöder korsryggen och det finns 
också olika ryggstödsalternativ med reglerbart svankstöd. Som 
tillbehör för stolen finns fyra olika reglerbara armstödsalternativ. 
I stolar med tyg- och nätklädda ryggstöd kan ett nackstöd i skinn 
fås.

3063-630 STILL PREMIUM MED RYGGSTÖD 8
3061-960 STILL MED NÄTKLÄTT RYGGSTÖD
OCH NACKSTÖD
3061-920 STILL ARMSTÖDSPAR 3D 360° ALU    
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3061-700 STILL-ARBETSSTOL S1A 21 

3062-654 STILL-ARBETSSTOL S2 36C
3061-920 Still armstödspar mjukt 3D 360° ALU

3062-664 STILL-ARBETSSTOL S2 37CN
3061-920 Still armstödspar mjukt 3D 360° ALU
3061-950 Galge för stolsryggar 3/5/7

3061-710 STILL-ARBETSSTOL S1A 22
3061-900 Still armstödspar hårt 2D

STILL PREMIUM
Still Premium har en helt ny design och funktion. I stolarna ställs sitsens och ryggstödets rörelse-
motstånd in automatiskt efter användarens vikt. På så sätt garanteras att stolen alltid är korrekt 
justerad även då den används av flera personer. Stolen justeras med regleringarna som finns under 
sitsen. Regleringarna är lätta att använda och komma åt. Eftersom stolen inte har några spakar är 
designen harmonisk. Still Premium har en sitsstorlek vars mått, design och justering garanterar en 
optimal arbetsnivå för alla. Still Premium kan anpassas med alla kryssfötter, ryggstöd och armstöd 
i produktfamiljen Still.

3060-510 STILL-ARBETSSTOL S1A 21 JR

Bygg din Still Conference till exempel 
så här:
3062-674 STILL-ARBETSSTOL S2 38 
3061-931 Armstödspar till ALU Still- 
                konferensstol

3063-630 STILL PREMIUM MED RYGGSTÖD 8
3061-966 Still med nätklätt ryggstöd och nackstöd i skinn
3061-920 Still armstödspar 3D 360° ALU    



Armstöd/hårt 2D Armstöd mjukt 3D ±15°
i sidled ±15°

Armstöd mjukt 3D 360°
ger ett mycket bra stöd åt underarmen
Armstödet kan justeras i sidled och genom 
att frigöra det genom att trycka på knap-
pen roterar armstödet ett helt varv men 
låses i dess längsgående lägen med 180 
graders intervall.

Armstöd mjukt 3D 360° ALU
ger ett mycket bra stöd åt underarmen 
Armstödet kan justeras i sidled och genom 
att frigöra det genom att trycka på knappen 
roterar armstödet ett helt varv men låses i 
dess längsgående lägen med 180 graders 
intervall. Med kromade detaljer.

Kryss av grå plast. Kryss av svart plast. Kryss av polerat aluminium.
Hjul på blank aluminiumstomme.

Armstöd
2D-armstöden är tillverkade av hård plast. Armstödets regleringsintervall är 8 cm i sidled och 10 cm i höjdled.

3D-armstöden är tillverkade av behagligt och mjukt Soft Touch-material. Armstödets regleringsintervall är 15,5 cm i sidled, 6 cm i djupled och 10 cm i höjdled.

Armstödets höjd från sitthöjden är 20–30 cm. 

Kryss
Kryssets diameter är 67 cm. Grå eller svart plast eller polerat aluminium.

Hjul och glidfötter
Grå eller svarta halvmjuka bromsande hjul som standard.
Hjul med detaljer av polerad aluminium.
3061-990 Hårda, svarta hjul för mjuka golvmaterial

3061-991 Fotpedal, svart

Gasfjäder
Standardhöjdjusteringen för Still-arbetsstolarna är 40,0–51,0 cm. 
Följande gasfjädrar med avvikande höjdjustering kan även beställas:

43290 Förhöjd gasfjäder + 4 cm, svart. Justeringsintervall 46,5–57,5 cm.
43291 Förhöjd gasfjäder + 4 cm, mattkrom. Justeringsintervall 46,5–57,5 cm.
47515 Sänkt gasfjäder - 2 cm, svart. Justeringsintervall 38,0–49,0 cm.

Kryss med glidfötter
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3016 ARBETSSTOL M

Justering av ryggstödets höjd och lutning. 
Justering av sitsens lutning, höjdjustering med 
gasfjäder, mjuka bromsande hjul. Fotkryss av 
plast (M) eller polerat aluminium (ALU).

3016 ARBETSSTOL M JR

Finns med fotring (JR) eller uppfällbart och höj- 
och sänkbart fotstöd (JT). 
Fotkryss av plast (M) eller polerat aluminium 
(ALU) med glidfötter.

3016-arbetsstol
 



SALLI CLASSIC 29701-501
En uppdaterad version av den första Salli-
modellen, som utvecklades redan för ett 
par decennier sedan. Eftersom sitsen inte 
är delat rekommenderas modellen numera 
endast för kvinnor. 

Salli-sadelstolar
 

Tack vare det tvådelade sits och den stora lårvinkeln (ca 135º) i Salli-
sadelstolen behåller du en naturlig svank, precis som vid stående ställ-
ning. Vid en korrekt sittställning hamnar den största delen av kroppsvikten 
på höften, då kroppen håller sig rak och avslappnad utan ryggstöd. 
Benen ger stöd på båda sidorna och hjälper till att rulla stolen. De djupa 
musklerna i mellankroppen aktiveras och överkroppen slappnar av. När 
man sitter med god hållning blir andningen djupare, vilket förebygger 
trötthet och ger bättre arbetseffekt. Med sadelstolen ska man använda 
ett arbetsbord som är högre än normalt och gärna går att justeras för att 
få full nytta av sadelstolen.

Den äkta Salli-sadelstolen har ett tvådelat sits, med undantag av Classic, 
som rekommenderas endast för kvinnor till kortvarig användning. Tack 
vare det tvådelade sits kan användaren upprätthålla en bra hållning. Alla 
stolarna har en stålstomme och kan enkelt höjdjusteras med en gasfjäder. 
Sitsen i SwingFit och Swing följer användarens rörelser och i övriga 
modellerna (förutom Professional) lutas sätet med ett traditionellt reglage.

SALLI TWIN 29701-601
Kan fås med eller utan reglage för sitsens 
lutning. Med hjälp av lutningsmekanismen 
kan stolens arbetsställning justeras för varje 
användare. 

SALLI PROFESSIONAL 29701-400
En hållbar och förmånlig arbetsstol för 
verkstäder, linjemontering, industrin, 
skolor och snabbköp. Tvådelat sits med 
standardbredd.

SALLI SWINGFIT 29701-750
SwingFit följer användarens rörelser åt alla 
håll. Tack vare sitsens breddjustering tillgo-
doser stolen behoven hos olika användare.

SALLI SWING 29701-701
I den lättanvända Swing justerar du endast 
höjden, resten sköter stolen själv. Swing 
följer användarens rörelser åt alla håll. 

SALLI MULTIADJUSTER 29701-551
Kan anpassas även för den krävande an-
vändaren. Det tvådelade sitsen har reglage 
för lutning och bredd, så stolen tillgodoser 
behoven hos olika användare. 
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SÅ HÄR REGLERAR DU DIN ARBETSSTOL:

1. RYGGSTÖDETS MOTSTÅND
Styvheten hos arbetsstolens gungmekanism får ryggstödet att både 
stödja och fjädra. Ett tillräckligt fjädrande ryggstöd stödjer aktivt sitsen 
och ger dig möjlighet att byta arbetsställning.

2. SITSENS DJUP
Genom att reglera sitsens djup får du stöd för låren.

3. RYGGSTÖDETS HÖJD

Med höjdregleringen kan man få ryggstödet i rätt höjd för att stödja 
axlar och den nedre ryggen.

4. SITTHÖJD
Sitthöjden är rätt reglerad när fötterna når golvet och låren är hori-
sontella. Sitsens höjd bör regleras efter arbetsställningen.

5. ARMSTÖD: Höjd, avstånd, djup och vinkel
Armstöden kan regleras på många olika sätt efter kroppsbyggnad 
och arbetsställning. Rätt reglerade höjder på både armstöden och 
arbetsbordet hjälper dina axlar att vara avslappnade. 

6. NACKSTÖD

Nackstödet hjälper huvudet att vila och slappna av.

Omväxling och rörlighet i det vardagliga arbetet piggar upp. Höjd-
reglerbart bord och personliga justeringar i arbetsstolen är grunden till 
en väl fungerande arbetsplats. Ett höj- och sänkbart elbord möjliggör 
arbete i både stående och sittande ställning, eller halvsittande i en 
sadelstol. I en bra arbetsstol finns mångsidiga regleringar som hjälper 
dig hitta rätt sittställning. Använd de mångsidiga justermöjligheterna 
på din arbetsstol och byt arbetsställning under dagen. Frigör stolen 
och låt den gunga, låt dina idéer flyga.

Active Working
Dagens arbetsplats aktiverar människor till rörelse och byte av ar-
betsställning. Eftersom vi alla är olika, är det extra viktigt att varje 
arbetsplats är flexibel och reglerbar efter varje person. Förbättra 
blodcirkulationen genom att variera arbetsställningen från arbets-
stol till sadelstol eller arbeta ståendes. En bekväm, fungerande och 
ergonomisk arbetsplats leder till bättre resultat.
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Stolen förmedlar en känsla
Genom att välja material till stolarna förmedlar man en känsla till rummet. Stommar av trä förmedlar en 
mjukhet. Stommar av metall förmedlar spännande kontraster och med till exempel en tygklädd sits kan man 
mjuka upp metallens hårdhet.

I Iskus omfattande stol-, färg- och materialval hittar du en stol i önskat utförande och som uppfyller önskad 
funktion och kvalitet.
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Tuoli 50 
 

Design Kurt Hvitsjö

Isku-klassikern Tuoli 50 representerar 50-talsnostalgin och gör sig 
väl i kombination med moderna möbler. Sittdelen och ryggstödet 
är av antingen vit eller svart laminat. Stommen för Tuoli 50 kan 
fås i olika färger.

4750

KLASSIKER
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METRO 402

Metro 
Design Kurt Hvitsjö

En klassiker sedan 1964. Tyg- och skinnklädsel. Pelarfot och fotkryss av 
polerat aluminium. Färgerna på benen är grafit, silver eller krom. 

METRO 412 METRO 422



PRISBELÖNT DESIGN



PRISBELÖNT DESIGN |  109

Kaava-stolen 
Design Mikko Laakkonen

Kaava-stolen är den första produkten som har tillverkats 
av plastiskt plywood, Grada. Grada är ett alldeles nytt 
material där en speciell limfilm möjliggör formandet av 
träkompositskivan med hjälp av värme. Metoden är mycket 
enklare och snabbare jämfört med den traditionella form-
pressningen. Den lämpar sig för automatiserad produktion 
och ger en stadigare och starkare konstruktion. Limmen är 
miljövänliga och materialet kan återvinnas i slutet av livs-
cykeln. Hela Kaava-stolens sittskal med armstöd har skurits 
och värmeformats av en enda skiva. Produktutvecklingen 
gjordes i samarbete med UPM. 

”Som designer tycker jag det är fint att ny teknik möjliggör 
formgivning av tunna, lätta och hållbara konstruktioner”, 
säger Mikko Laakkonen. ”Med hjälp av den kan man till-
verka produkter som det tidigare inte var möjligt att göra.”

Sits antingen med eller utan tygklädsel. Trädelarna är av 
björk eller tekniskt faner (mer information om materialen 
finns på sidorna 160–161). Pelarfot och fotkryss av polerat 
aluminium. Färgerna på benen är grafit, silver eller krom. 

KAAVA 3750

KAAVA 3751

KAAVA 3752KAAVA 3751





3272 3274 3275

3275 3275

3273

Duo-konferensstolar         
Design Antti Olin

Formspråket i Duo-konferensstolarna är tidlöst och stilrent. Stolens sits och armstöd är tillverkade av 
värmepressat Grada-plywood, som ger stolarna utmärkt sittkomfort trots den lätta och graciösa formen.

Till produktfamiljen hör konferensstolar med hög eller låg rygg, med eller utan armstöd. Konferens-
stolarna fås med klädd sittdel eller med hel klädsel i en eller två färger. Klädselmaterialen är tygerna 
Fame, Europost 2 och Mega eller skinn. Sitsen och armstöden är av Grada-plywood, som har ytbe-
handlats med tekniskt faner. Armstöden kan även fås helt klädda. Färgalternativen är: faner, mörkgrå, 
torraka och naturfärgad björk (mer information om material finns på sidorna 160–161). Björkfärgen 
kan betsas med Iskus standardbetsfärger. Den kromade foten kan fås med kromade hollow wheel-hjul 
eller glidfötter. 
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Rudolf
Design Mikko Paakkanen

Formpressad sits i varierande tjocklekar. Materialen 
är björk, bok samt mönstrat laminat och laminat i 
flera färger (se sidan 161). Färgerna på stommen 
är grafit, silver eller krom. Kan fås med klädd sits 
samt med klädd sits och ryggstöd. Armstöden är av 
svart plast. Radkopplingsbeslag som extra tillbehör. 
Stolen utan armstöd och med medar kan radkopp-
las vid glidfötterna. Stapelbar. Stolar med kryssfot 
har reglerbar sitthöjd med gasfjäder 42–55 cm. 
Stolen kan även fås med hjul eller glidfötter. Stolen 
3210 med kryssfot har alltid glidfötter och regler-
bar sitthöjd 57–83 cm.

RUDOLF 3204RUDOLF 3201 RUDOLF 3208

RUDOLF 3210RUDOLF 3202 RUDOLF 3201 RUDOLF 3205

RUDOLF  3200
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Signum
Design Raimo Räsänen

Materialen är björk, bok samt mönstrat 
laminat och laminat i flera färger (se sidan 
161). Sits och ryggstöd av trä eller med 
tygklädsel, 3110 och 3111. Tygklädsel. 
Färgerna på stommen är grafit, silver eller 
krom. 3110 och 3111 är stapelbara och 
kan förses med avtagbar klädsel. Karmstol 
3111 kan radkopplas.

Till Signum-serien hör även en fåtölj och 
en soffa som presenteras närmare på 
sidan 138.

SIGNUM 3110

SIGNUM 3111

SIGNUM 3110 SIGNUM 3113

SIGNUM 3740 SIGNUM 3741
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Minus
Design Tapio Anttila

Färgerna på stommen är grafit, silver eller 
krom. Materialen är björk, bok samt mönstrat 
laminat och laminat i flera färger (se sidan 
161). Fås både med klädd sits och med 
klädd sammanhängande sits och rygg. 
Tygklädsel. 3193, 3194, 3195 och 3199 
är stapelbara och kan radkopplas. Stolarna 
3195 och 3199 fås med kryssfot med hjul 
eller glidfötter. Då är den reglerbara sitthöj-
den 39–51 cm. Karmstolen kan förses med 
en skrivskiva.

MINUS 3193

MINUS 3199

MINUS 3195

MINUS 3195MINUS 3199
+ SKRIVSKIVA

Euro-lunchrestaurang, Silver City, Moskva

MINUS 3194
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LOGO 3150LOGO 3151
+ SKRIVSKIVA

LOGO 3170 LOGO 3727LOGO 3727

Logo 
 

Design Raimo Räsänen

Materialen är björk, bok, ek samt mönstrat laminat och laminat 
i flera färger (se sidan 161). Klädd sits, rygg i trä eller med tyg-
klädseln, 3150 och 3151. Färgerna på stommen är grafit, silver 
eller krom. 3150 och 3151 är stapelbara och kan förses med 
avtagbar klädsel. Karmstolen Logo 3151 kan även fås med 5 
cm högre utförande samt med skrivskiva



APC 
 

Design Henri Halla-aho

Passar utrymmen där man vill ha ett maximalt antal sittplatser. 
APC kan hängas upp i ryggstödet på kanten av bordsskivan, 
vilket underlättar städning. Materialent är björk, bok samt mönstrat 
laminat och laminat i flera färger (se sidan 161). Färgerna på 
stommen är grafit, silver eller krom. Stapelbar. 

APC-MATSALSSTOL 3130
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Matti 
Design Juha Lätti

Färgerna på stommen är grafit, silver eller krom. Träslaget är björk 
samt mönstrat laminat och laminat i flera färger (se sidan 161). 
Sits och rygg i trä eller med tygklädsel. Kan fås med osynlig 
radkoppling. Stapelbar.

MATTI 3160 MATTI 3160MATTI 3160 STOLVAGN 2954-500

STOLVAGN
Blankförzinkad, två låsbara hjul.

Valkeakoskis gymnasium, Valkeakoski



VERSIO 3177VERSIO 3176 VERSIO 3178 VERSIO 3180

Versio
Design Tapio Anttila

Färgerna på stommen är grafit, silver eller krom. Träslaget är björk eller bok. Tyg-
klädsel. Versio-stolen 3176 samt karmstolarna 3177 och 3178 är stapelbara. 
Stolarna 3176, 3177 och 3178 fås med kryssfot med hjul eller glidfötter. Då är 
den reglerbara sitthöjden 41–52 cm. Fåtöljerna 3179 och 3180 kan kombineras 
till soffor för två eller tre personer med eller utan armstöd.
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SERA 3106 SERA 3106 SERA 3107

Sera 
Design Raimo Räsänen

Formpressad konstruktion i varierande tjocklek. Träslaget är björk eller bok. 
Sits antingen av trä eller klädd. Tygklädsel. Kan fås med avtagbar klädsel. 
Radkopplingsbeslag som extra tillbehör. Stapelbar.

Myllysal, Sveaborg, Helsingfors.



ALIAS 3703ALIAS 3184 ALIAS 3186 ALIAS 3704

Alias 
Design Raimo Räsänen

Träslaget är björk och bok. Sits antingen med eller utan tygklädsel. Finns även med löstagbar 
sits och avtagbar klädsel. Stapelbar. Radkoppling som tillbehör till karmstol 3186. Karmstolen 
finns även i fem centimeter högre utförande. Alias-serien passar även bra för äldreboende och 
omsorg. Sitsen i fåtöljen och soffan kan förses med avtagbar klädsel.
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Tria
Design Juha Lätti

Träslaget är björk eller bok.
Tygklädsel. 

TRIA 3189TRIA 3188
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Aura 
Formpressad stomme. Trädslaget är 
björk. Sits och ryggstöd antingen i 
björk eller med tygklädsel. Radkopp-
ling som tillbehör. Stapelbar. Metall-
komponenterna är alltid kromade.

AURA 3148

AURA 3149

AURA 3148 AURA 3148

AURA 3149 AURA 3149
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Soffor och fåtöljer



NY BILD

Inkoo Pro         
Design Ilari Jääskeläinen

Den tidlöst stilfulla systemsoffan Inkoo Pro skapar en lätt och luftig atmosfär i olika offentliga miljöer.  Till denna 
omfattande serie hör en fåtölj, två olika breda tvåsitssoffor, två olika breda tresitssoffor, en hörnsoffa, en ga-
velsektion och en fotpall. En nyhet är sofforna Inkoo Pro High. I serien ingår även prydnads- och rörkuddar. 
Tyg- eller skinnklädsel. Standardfärgerna på metallstativet är silver, grafit och krom. Finns även med ben av trä.

INKOO PRO 3722INKOO PRO-FÅTÖLJ 3722
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INKOO PRO HIGH 1½-H 3723 INKOO PRO HIGH 2½-H 3723

Inkoo Pro High         
Design Ilari Jääskeläinen

Soffserien Inkoo Pro har kompletterats med modellen Inkoo Pro High. Det elegant formade höga ryggstödet och gavelelement är 
designade för att ge skydd och skapa en privat sfär. De fungerar även som ljuddämpande element. Med Inkoo Pro High-sofforna 
bygger man ett privat, intimt rum för möten eller förhandlingar i öppna arbetsmiljöer eller aulor. Med den tvåfärgade klädseln kan 
man framhäva Inkoo Pro High-soffans karaktär som ett inredningselement. Tyg- eller skinnklädsel. Standardfärgerna på metalldelarna 
är silver, grafit och krom. Till produktfamiljen hör även en skärmvägg som kopplas mellan Inkoo Pro High-sofforna, bredderna 90 
och 110 cm.

Inkoo Pro High-modellerna med mått, sidorna 14–15.



Syke           
Design Mikko Laakkonen

De nya Syke-loungesofforna har rygg- och armstöd i olika former och storlekar vilka ger 
den annars sparsmakade och stilrena loungemöbeln liv. Med tygval och genom att för-
ena olika rygg- och armstöd kan var och en skräddarsy den bästa helheten för utrymmet. 
Standardfärgerna på metallkomponenterna är silver, grafit och krom.



SYKE 3725

77
42

77
42

77
42

2

77
42

42

2
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Tere 
Design Antti Olin

Tere med sin lätta konstruktion passar i olika lobbyer, väntrum och 
foajéer. Sitsmodulerna och fotpallen kan kläs med tyg eller skinn. 
Trädetaljerna i armstödet, skrivskivan och bordet/tidningshyllan 
är lackerade i vitt eller svart. En nyhet är tygklädda armstöd. 
Armstöden, skrivskivan och bordet/tidningshyllan finns även med 
grå Nextel-yta. Metallkomponenterna är silver, grafit eller krom. 
Sittmodulerna kan vid behov kopplas ihop.

TERE 3738
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Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuu



MULTI X 3746

Multi X
Design Harri Kumpulainen

Multi X är en innovativ soffa som representerar ett nytänkande gällande ett effektivt utnyttjande av lokalerna 
– soffan kan agera som rumsdelare beroende på vilket håll du närmar dig från. Multi X-soffans ryggstöd 
går bekvämt att flytta ut och in. Tack vare soffans modulkonstruktion kan man skapa olika soffkombinationer, 
till exempel en cirkel för offentliga miljöer. Tyg- och skinnklädsel. Metallkomponenterna är alltid kromade.



SIGUR 3745

SIGUR 3745

SIGUR 3744

Sigur
Design Saara Renvall

Tack vare sin tydliga form och sina flertaliga variationsmöjligheter kan 
produktfamiljen Sigur användas för att skapa vackra och funktionella 
inredningslösningar i samlingslokaler. Tyg- och skinnklädsel. Metall-
komponenterna är i grafit, silver eller krom. Genom att kombinera 
benen från soffbordet Sigur med en bordsskiva från standardsortimentet 
får man ett passande soffbord. Soffbordets ben finns i två höjder: 44 
och 56 cm.
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SIGUR 3744 SIGUR 3744



Organo 
Design Raimo Räsänen

Organo är en universalfåtölj som passar i olika kon-
ferens- och pauslokaler samt i lobbyer och väntrum. 
Fåtöljen har hel klädsel och hjul som gör att den är 
lätt att flytta till exempel vid konferensbordet. Stolen 
har bromsande hjul. Finns även med glidfötter. 
Tygklädsel.

ORGANO 3730



Dyyni 
Design Tapio Anttila

Med modulsoffan Dyynis enheter kan man skapa representativa inredningslösningar för alla typer av 
lokaler och behov. Dyyni bygger på ett underrede för en-, två- och tresits. Underredena kan förses med 
sittenheter med eller utan ryggstöd, armstöd och bords-/tidningsenheter. Nyhet i serien är hörnmodul. 
Dyynis sittenheter med en sits samt bords- och tidningsenheterna kan utrustas med hjul.

Modulkonstruktion möjliggör kombinationer med olika tyger. Sitsar, ryggar och armstöd är klädda med 
tyg. Trädetaljer i björk eller bok. Metallkomponenterna är i grafit, silver eller krom.
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DYYNI 3732



Signum
Design Raimo Räsänen

Arm- och ryggstöd i bok eller björk. Färgerna på stommen är grafit, silver eller krom. 
Fåtöljen kan fås med tyg- eller skinnklädsel, soffan med tygklädsel.

SIGNUM 3740SIGNUM 3741



Logo
 

Design Raimo Räsänen

Armstöd i bok, björk eller ek. Färgerna på stommen är grafit, silver eller krom.  
Fåtöljen kan fås med tyg- eller skinnklädsel, soffan med tygklädsel.
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LOGO 3727LOGO 3727SWING 7144



Kantti
Design Tapio Anttila

Kantti-fåtöljen och -soffan finns med tyg- eller skinnklädsel. 
Ben i björk eller bok. Metallben i grafit, silver eller krom.

KANTTI 3734 KANTTI 3733
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Geneve
Design Nea Vikström och Tapani Laukkanen

Geneve är en modulsoffa av hög kvalitet och passar väl in i stora 
utrymmen. Kan fås med tyg- eller skinnklädsel eller skinn-/tygklädsel. 
Som standard till soffan ingår prydnadskuddar som är klädda med 
samma tyg som soffan.

GENEVE 3471



Concorde
Design Tapani Laukkanen

Concorde är en klassisk och tidlös fåtölj med låg rygg som 
kan användas i många olika utrymmen. Med skinnklädsel 
är Concorde ett utmärkt val för offentliga lokaler. Stolen har 
en låsbar gungmekanism och en roteringsmekanism, som 
återställer stolen till normal position när man reser sig. Foten 
är ett fyrkryss av metall.

CUBIO 4900 CONCORDE 4901

Cubio 
Design Tapani Laukkanen

Cubio är en stilfull och tidlös fåtölj för 
många olika utrymmen. Tre olika ben-
alternativ; kromat ben med fyrkantig 
pelarfot, kryssfot eller träben. Tyg- eller 
skinnklädsel. 
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Salsa 
Design Maija Olkkonen

Genom att kombinera Salsa-soffans olika enheter kan man till exempel skapa en fåtölj eller en 
soffa med låga eller höga armstöd. Salsa kan placeras runt en pelare eller så kan man skapa 
en hörnsoffa av enheterna. Sits, rygg och armstöd är separata delar, vilket möjliggör valfria 
färgkombinationer. Tygklädsel. Benen är i grafit, silver eller krom. En-, två och tresitsmodulerna 
levereras färdigt monterade, större moduler levereras omonterade.

SALSA 3721



Kivikko
Design Henri Halla-aho

Kivikko är en ny sittmöbel för offentliga utrymmen och med vilken du kan skapa sittgrupper i olika former 
för användare i alla åldrar. Kivikkos sittmoduler som har olika former och olika storlekar kan användas 
som små eller stora helheter för att bilda en sittmöbelenhet som formar rummet Kivikko är ett ekologiskt 
alternativ då modulerna tillverkas av överskottsmaterial från stuvbitar och skurna bitar. Också spillmaterialet 
som uppstår vid tillverkningen av Kivikko återgår som material till produktionsprocessen.

Kivikkos sittmoduler finns i tre höjder: hög 54 cm, medelhög 40 cm och låg 26 cm. Kivikko finns i sex set 
om olika storlekar och former, vilket grundar sig på en så effektiv materialanvändning som möjligt.  Varje set 
innehåller fyrkantiga sittmoduler som var och en kan kläs i önskad färg. Kan fås med tyg- eller skinnklädsel. 

Kivikko, sidan 16–17



SOFFOR OCH FÅTÖLJER |  145

pressning skärning

svarta = spillbitar, tillbaka till processen

packning/transportering

KIVIKKOS PRODUKTIONSPROCESS

3748-511 (tyg) / 3748-611 (skinn)
4 höga, formerna A, B, C, D

3748-500 (tyg) / -600 (skinn)
4 låga, 4 mellanhöga och 4 höga sitsar, formerna A, B, C, D

3748-512 (tyg) / 3748-612 (skinn)
4 mellanhöga, formerna A, B, C, D

3748-501 (tyg) / -601 (skinn)
8 låga, 8 mellanhöga, formerna A, B, C, D

3748-513 (tyg) / 3748-613 (skinn)
8 låga, formerna A, B, C, D

3748-510 (tyg) / -610 (skinn)
4 låga, 4 mellanhöga, formerna A, B, C, D

Höjd 26 cm Höjd 40 cm Höjd 54 cm
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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

Mukula
Design Kaija Aalto

Sittpuffsväggen Mukula uppstod i Aalto-universitets och Iskus gemensamma projekt för studerande 
våren 2011. Med projektet 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 inredningen 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. 



The Box Lounger och The Box Sofa
Box Lounger och Sofa är trevliga soffmoduler med en mjuk, ljuddämpande insida som dämpar allt 
buller som finns runt omkring. De passar bra till öppna kontorsmiljöer eller till offentliga lokaler för att prata 
i telefon, arbeta i lugn och ro eller bara för att slappna av. Modulerna kan också användas för att skärma 
av eller ställas mitt emot varandra och därmed skapa “ett rum i rummet”. Svart eller vit utsida, tygklädsel 
Europost 2.

AVEC COLLECTION

Iskus nya samarbetspartner LoOok Industries erbjuder moderna inredningslösningar för offentliga miljöer. LoOok 
Industries representerar ung, finskt design med inriktning mot lekfull och innovativ användning av utrymmen. 

Ljuddämpande och stilrena produkter är speciellt lämpliga i öppna kontorsmiljöer där personalen behöver 
lösningar som ger möjlighet för individuella privata stunder. Det personliga och unga formspråket har fått 
mycket positiv uppmärksamhet runt om i världen och LoOok-sortimentet förstärker Iskus produktportfölj väl.

THE BOX SOFA 29896

- 1-sitsmodul 
- svart eller vit utsida, tygklädsel Europost 2 i lime eller orange.

THE BOX LOUNGER

- för två personer 
- svart eller vit stomme, rosa klädsel.

THE BOX SOFA

BOX LOUNGER 29895

Woodland är en fristående rumsav-
delare med utomordentliga ljuddäm-
pande egenskaper.

Denna lekfulla skärmvägg ger ett visu-
ellt skydd och förbättrar akustiken och 
funktionaliteten i offentliga utrymmen. 
Woodland finns i två olika höjder och 
är idealisk för att skapa en privat sfär i 
allmänna utrymmen, kontor och andra 
offentliga miljöer.

- höjd 135 cm och 185 cm

WOODLAND

WOODLAND 29898
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Space Chicken
Space Chicken är ett kompakt bord för laptop i aulor och andra offentliga utrymmen. Benet finns i flera färger 
och skivan i svart och vitt.

Signs
Signs är ett soffsystem för offentliga miljöer, kontor och aulor. Signs kan komponeras av olika moduler och 
passar därför för många slags behov och utrymmen. Signs består av fem olika moduler: basmodul, fyrkantig 
sittmodul, två olika runda moduler i olika höjder samt hörnmodul. Modulerna kan användas som separata 
sittplatser eller kombineras till ett antal helheter med olika former. Möjligheterna är nästintill obegränsade. 
Kan kläs med Fame- eller Europost 2-tyg.

SPACE CHICKEN 29897

SIGNS 29894

- skiva 33 x 48 cm
- fast höjd 57 cm

SPACE CHICKEN



Utbildningsmiljöerna utvecklas
i takt med undervisningen för att
möta behoven hos olika studerande
under hela inlärningen.

Bilderna är tagna i:
Grundskolan Kariston koulu, Lahtis

Glädje i
inlärningen med
funktionella
utrymmen och
möbler

APC-elevstolar,
Matrix Y -bord med frontpanel av metall, 
Still-arbetsstol



Summa GA-grupparbetsbord 
Mac-elevstolar
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MONITOR- OCH 
TOOLBARSYSTEM

Toolbarsystemet och dess praktiska tillbehör frigör 
bordsytan. Stabila Toolbar fästs på bordskanten och 
gör det möjligt att använda plattskärmar och hyllor 
för pärmar.

PRAKTISKA TILLBEHÖR

Toolbar-systemet har ett brett sortiment av tillbehör som används för att skapa en trivsam och funktionell arbetsplats. En elegant design förenas med praktiska 
detaljer av hög kvalitet. Designen i tillbehören är högklassig och exklusiv.

MONITORARM
29038-532 2-ledad
29038-531 3-ledad
snabbfäste, monitorfäste VESA 75, 
VESA 100

MONITORARM
29038-536 2-ledad
29038-535 3-ledad
monitorfäste VESA 75,
VESA 100

CLASSIC TOOLBAR 
Passar väl in i standardarbetsplatsen där 
man vill ha flexibilitet men samtidigt behålla 
stilen.
29038-600 lodrät stolpe 420 mm (2 st.)
29038-601 lodrät stolpe 850 mm (2 st.)
29038-605 vågrät profil 1 000 mm
29038-606 vågrät profil 1 600 mm

CLASSIC HYLLA 
222 x 166 mm
29038-546, färg silver
29038-560, färg vit

CLASSIC HYLLA 
327x221 mm
29038-549, färg silver
29038-563, färg vit

CLASSIC LAPTOP-HYLLA
390x320 mm 
29038-548, färg silver
29038-562, färg vit

CLASSIC PENNHÅLLARE
29038-551, färg silver
29038-564, färg vit

MANUSHÅLLARE
29038-544

CLASSIC TIDNINGSFODRAL
3-delad 
29038-547, färg silver
29038-561, färg vit

TOOLBAR-SERIE29038-550
Höjd 260 mm, bredd 650/724 mm.
Inkl. Toolbar, dokumenthylla, magnettavla och pennhållare.

MONITORARM MED GASFJÄD-
RING
29038-500, färg silver
29038-501, färg vit
3-ledad, bärighet 3–8 kg, 
armlängd 300 mm,  
passar Toolbar-skenan

EXTRA UTRUSTNINGAR FÖR ARBETSBORD



MONITORARM FÖR PLATTSKÄRM LC50
29038-513, färg silver
29038-514, färg vit
En flexibel monitorarm som man kan regleras 
steglöst. Bärighet 3–8 kg. Armlängd 550 
mm.

MONITORARM D-ZINE
29038-520 D-Zine monitorarm (1,5–8,5 kg) silver
29038-521 D-Zine monitorarm (1,5–8,5 kg) vit
29038-522 D-Zine monitorarm (8–16 kg) silver
29038-523 D-Zine monitorarm (8–16 kg) vit 
En mångfunktionell reglerbar monitorarm som fästs på bordets ovansida. 
 
Monitorarmen passar särskilt till bord med skjutbar bordsskiva.
Bärighetsklasserna 1,5–8,5 kg och 8–16 kg.

MONITORARM 
LA51 
29038-511
Monitorarm med 
steglös reglering. 
Maxvikt 8 kg.
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SKÄRMADAPTER
29038-525, färg silver
En adapter för större skärmar, till 
exempel 30''
Passar alla monitorarmar.

CPU-HÅLLARE

LED-ARBETSBELYSNING DIASONIC
29035-500, färg vit
29035-501, färg svart
Enkel och elegant arbetsbelysning med ener-
gisnål LED-teknik och USB-uttag. Automatisk 
strömbrytare, stegvist fem olika ljussken samt 
reglering av färgtemperatur.

29034-526
CPU-hållare för bordsben 
KYT-J/P
Passar till både runda och 
fyrkantiga ben.  
Färg silver.

Bredden på byglarna kan 
regleras:  
120–230 mm
totalhöjd: 
290 mm
mellanrum mellan golv och 
datornivå: 100 mm
maximala mått på benen:  
djup 65 mm 
bredd 95 mm

29034-530 LiftFix
-CPU-hållare
Färg silver RAL 9006. 
Horisontellt eller vertikalt läge. 
Konsolernas höjd 60 mm för 
fri montering under bords-
skivan.

29034-534 Quick Click silver
-CPU-hållare
29034-537 Quick Click vit
-CPU-hållare
29034-536 expansionsskena
CPU-hållaren monteras och justeras 
mycket enkelt. Justeringssintervall: 
bredd 40–125 mm, med expansions-
skiva +60 mm, höjd 223–435 mm.

29034-540 CPU-vagn 
Caddy
Färg silver RAL 9006. 
Justeringsintervall:
Bredd 80–250 mm

TILLÄGGSARM DUO 
LB52 
29038-515
I tilläggsarmen Duo kan 
man fästa två skärmar.



Lift System

LIFT SYSTEM-TILLBEHÖR 

Lift System-tillbehör går att fästa på Lift Flex-
CPU-hållare med fästplatta eller på LiftLap-
microställning med vridplatta.

LIFTFLEX CPU-HÅLLARE 
29034-531
Färg silver RAL 9006. Horisontellt eller 
vertikalt läge. Rotering 360°. Höjdin-
tervallet är 250 mm. 

29037-525 Lift Sopi-soppåsserie 10 x 25 st.
29037-526 Lift System -papperskorg, färg silver
29037-530 Lift System-papperskorg, färg vit
29037-527 Lift System-hylla

29034-535 LiftFlex-fästplatta
29034-547 Lift Lap-vridplatta, färg silver
29034-549 Lift Lap-vridplatta, färg vit

 LiftSopi-papperssorterare
29037-518, färg silver
29037-519, färg vit
Mått: bredd 255,
djup 300, höjd 340–500 mm.

Tillbehör till LiftSopi
29037-526 Lift System-papperskorg
29037-527 Lift System-hylla
29037-521 glidskena
         

LIFT LAP-MICROSTÄLLNING
29034-546, färg silver
29034-548, färg vit
Praktiskt förvaringssätt för microställningen. Datorn 
kan placeras horisontellt eller vertikalt under bordet. 
Skivan roterar 360°. Kan kombineras med glidskenan 
29037-521, då ställningen glider smidigt under 
bordsytan.

Lift System förbättrar arbetsplatsens funktion. Organiserade standardenheter, LiftFlex CPU-hållare, LiftLap-microställning och LiftWaste-papperssorterare går att montera 
fast med mångsidiga tillbehör. 

29037-521 glidskena 29037-522 LiftSystem 
förhöjningsbeslag 65 mm



29045-715 4 x shuko, net, VGA, audio, HDMI

29045-710 4 x shuko, 4 x net, 4 x USB

29037-513 
Golvlist, 
mjuk. 3 m.

29037-514 
Skarvstycke till golvlist

Flexibel golvlist som håller sig på 
plats. Grå.

29040-600 Powerbox för arbets-
bord öppningen i skivan är 285 
x 135 mm. Standard 3 uttag, 2 
dataanslutningar (RJ45), CAT 6.

29040-601 Powerbox för konfe-
rensbord, öppningen i skivan är 
600 x 135 mm. 6 uttag, 4 data-
anslutningar (RJ45) och CAT 6 som 
standard.

29031-600 
Bordsuttagspaket 
3 x shuko + 2 x RJ45, inklusive 
fastsättningsbeslag och 3 m kabel.

29031-500 
Bordsuttagspaket 
6 x shuko + 1 x RJ45,

29045-800 Bi-Box lucka för arbetsbord, borstad RST
29045-805 Bi-Box lucka för arbetsbord, vit
29045-810 Bi-Box lucka för konferensbord, borstad RST
29045-815 Bi-Box lucka för konferensbord, vit
På bilden 29045-810 + 29045-720.

29045-700 3 x shuko, 2 x net

29045-705 2 x shuko, net, VGA, audio, HDMI

29045-720 4 x shuko, 4 x net, VGA, USB, audio, HDMI

Tillbehör:
29040-510 VGA-kabel 2 m
29040-511 VGA-kabel 5 m

KABELTILLBEHÖR

POPUP 29041
Anslutningsenheter
29041-700 3 shuko, diam. 60 mm
29041-701 2 shuko, 2 data, 2 USB, diam. 80 mm
29041-702 2 shuko, 2 data, 2 USB, VGA, HDMI, diam. 80 mm

Monteringsöppning 60 eller 80 mm beroende på modell.

Mångsidig IT-lösning för arbets- och konferensbordet

29030
Elstolpar är antingen 
fristående med pelarfot 
eller så kan de kopplas 
ihop med någon av 
skärmväggarna Link eller 
Link Line.
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29046-500 bordsuttag
1 shuko, diam. 80 mm, silver, monte-
ringsöppning 80 mm

BI-BOX 29045 



29038-540 Penn- och pryllåda, färg silver
29038-580 Penn- och pryllåda, färg vit
Mått: bredd 345 mm, djup 208 mm och höjd 16 mm.

PAPPERSSORTERARE
29027-500
Reco-sorteringsvagn
Sorteringsvagn i lätt konstruktion 
lämplig för kontorets viktigaste 
sorteringsbehov. Stomme i silver och 
lådor (2 st.) i brun wellpapp. Ställ-
ning för soppåse baktill.
bredd: 360 mm
djup: 465 mm
höjd: 500 mm

29028-500
R-Eco-sorteringsvagn
R-Eco-sorteringsvagnen har utrustats 
med tre vattentäta korgar. 

bredd: 430 mm
djup: 300 mm
höjd: 450 mm

BORDSHYLLA, FRONTPANELER

FRONTPANEL I TRÄ 2077
Frontpanelerna kan användas för att dela av utrymmet ovanför eller
nedanför bordet. Frontpanelerna i trä finns i björk-, ek- och bokfanerad MDF-
skiva, metalldetaljerna i grafit, silver eller krom. Mått på frontpanelerna: 
800 x 470, 1 200 x 470, 1 400 x 470, 1 600 x 470, 1 800 x 470 mm

FRONTPANEL I METALL 2078
Frontpanelerna i metall är av perforerad stålplåt med förstärkt kant. Total 
tjocklek 12 mm. Frontpanelerna och fästdetaljerna finns i grafit, silver eller 
krom. Mått på frontpanelerna: 800 x 470, 1 200 x 470, 1 400 x 470, 
1 600 x 470, 1 800 x 470 mm

BORDSHYLLA 2079 
Hyllplan av björk, bok, ek eller vit och 
ljusgrå melamin. Färgerna på konsolerna 
är grafit, silver och krom.

2074-502 Kabelhylla 40 cm,
2074-503 Kabelhylla 80 cm
Färg silver. 
Bredd 150/133 mm,
djup 133/150 mm.

2075-501
Kabelränna 38,5 cm
Färg silver.
Bredd 62 mm,
djup 42 mm.

29037-505 Galler för kablar, lågt 45 cm
Färg svart.
Djup 75 mm,
höjd 40 mm.

29037-550 Teleskopkabelkorg
Silver. Min. 108 cm, max. 188 cm. 
Kan fästas direkt under bordsskivan.

29037-507 Kabelkorg 49 cm,
29037-508 Kabelkorg 79 cm
Trådkorg av metall, färg silver.
Djup 100 mm,
höjd 145 mm.

Liftpipe-kabelränna
29037-511, färg silver
29037-516, färg vit
29037-510 kabelränna 65 cm, 
29037-511 kabelränna 105 cm, 
29037-512 kabelränna 145 cm. 
Mått: djup 100, höjd 100 mm, 
justerbar 120, 150, 180 mm.

HalfPipe-kabelränna
29037-502 färg silver
29037-503 färg vit
Reglerbar kabelränna (justeringsintervall 
100–180 cm). Kan fästas direkt under 
bordsskivan.



2007-32007 Med hängmappar 2007-4

RULLHURTSAR 2007 

 
Lådorna av plast är lätta att hålla rena och tillbehören sitter 
stabilt på lådans profil. Glidskenorna i metall garanterar en 
säker funktion och låsen kan serieläggas så att de passar ihop 
med Tendo-skåpet. Måtten på rullhurts 2007: bredd 426 mm, 
djup 624 mm och höjd 575 mm.  

Glidmekanismen förhindrar att fler än en låda öppnas åt 
gången, vilket minimerar risken för att rullhurtsen välter. På låd-
fronten i en hängmappslåda till rullhurts 2007 finns ett stödhjul 
som förhindrar att möbeln välter.

Hängmapps-
ställning

Penn- och pryllåda

Skiljevägg till lådan A4 
och A5

Blankettinsats, 
på bilden 6 st.

Rullhurtsar
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29026-533
BROSCHYRSTÄLL

29026-634
TIDSSKRIFTSSTÄLL

29026-625
TVÅSIDIG

29026-626
ENSIDIG

29026-631
VÄGGSTÄLL

ZIG-BROSCHYRSTÄLL 29026
Design Ismo Seeve
Stomme i grafit eller silver.  
Ställets höjd är 145 cm. Mått 
på broschyrfacken 
240 x 315 x 35/75 mm.

Broschyrställ



Klädhängare

A R C T I C - K L Ä D H Ä N G A R E 
29020
Design Ismo Mankonen
Golvplatta i matt svart, metallde-
lar i grafit eller silver.

LOTUS-KLÄDHÄNGARE 
33524
Grafit eller silver. 

POST-KLÄDHÄNGARE
29021
Design Mikko Laakkonen

LOBBY 29022, 29023
Mångsidiga Lobby- och Lobby Tech-klädhängarsystem.

STANDARDUTRUSTNING

30 dB säkerhetsglas eller 38 dB ljudisoleringsglas

ventilation med rörelsedetektor

akustikplattor i taket, bakväggen och golvet

två läslampor med LED

uttag 220 W

hydraulisk dörrstängning

avställningsyta på bakväggen

Air-AcustoBox
Air-AcustoBoxen är lösningen då man behöver avgränsa ett 
lugnt utrymme för samtal i ett öppet kontorslandskap. Air-
AcustoBoxarna har bra ljuddämpningsegenskaper och är 
välisolerade. I serien finns två ljuddämpningsnivåer: 30 dB 
Rw och 38 dB Rw. Air-AcustoBoxarna är elinspekterade och 
försedda med jordfelsbrytare.

mått:
LSK 108 x 108 x 207 mm
LSK 158 x 128 x 207
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Belysning

Fråga mer om vårt breda
sortiment av belysning.



MATERIAL
Med materialvalen gör du utrymmet till
ett personligt och inbjudande visitkort.

Bekanta dig med vårt breda tygsortiment:
www.isku.fi

GRADA
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 au-
tomatiserad produktion 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.

TEKNISKT FANER

Tekniskt faner = äkta trä med dess känsla och bearbet-
ningsmöjligheter. Eftersom trämaterialet är helt och hållet 
genomfärgat kan det vid behov ytbehandlas på nytt utan 
att dess ursprungliga färgton förändras.

LMG
mörkgrå

LN
björk naturfärg

LPLY
faner

LSG
torraka
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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

ISKUS STANDARDBETSFÄRGER

Björk Bok
(bokfärgad)

Brun 1 Brun 2 Brun 3 Brun 4 Brun 5 Brun 6

Grå 1 Grå 2 Svart 1 Grön 1

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

Svart 29 Vit 28Grå 95 Blå 96

Betsfärger enligt kundens önskemål specialbeställs enligt separat 
offert. Materialens eventuella produktspecifika begränsningar anges 
vid ifrågavarande produkter. Trä är ett naturmaterial. Skillnader i 
råmaterialets mönster och färg kan orsaka variationer i naturfärgade 
och betsade produkter.

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

Isku Interior erbjuder ett brett sortiment av betsfärger för bok. Det finns 
flera gråa och bruna nyanser på färgkartan samt grön och svart. 
Betsfärgerna ger en jämn färg och framhäver bättre träets naturliga 
fibermönster.



SKÄRMVÄGGSTYG

Tyg i express är markerade med  

CELIA - SKÄRMVÄGGSTYG
100 % polyester
Skötsel: lätt dammsugning, kemtvätt
Bredd: 170 cm
Vikt: 262 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1

SOUL - SKÄRMÄVGGSTYG
100 % ylle
Skötsel: lätt dammsugning, kemtvätt
Bredd: 170 cm
Vikt: 194 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1

TC005

60099

TC002 TC004

60999

TC006

60097

TC007

60098

63050 63051

60100

61112 64071

65058 66103

65057

64060 66104

68068 68088

67039

68086 68087
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60999 64102 68070 66083 60083

64103 68069 66082 60082 63044 61095 66081

FIGHTER - MÖBELTYG
100 % polyester
Skötsel: vattentvätt max. 40oC, kemtvätt
130.000 Martindale
Bredd: 140 cm
Vikt: 364 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, 
skala 1-8
SL 1

110 131 151

152 155 156 157 159 163

165 167 174 186 191

193 105 115 127 132 133 136

141 146 147

MEGA - MÖBELTYG
90 % ylle, 10 % polyamid
Skötsel: kemtvätt
200.000 Martindale
Bredd: 150 cm
Vikt: 410 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1

MÖBELTYG

148 161 181

Tyg i express är markerade med  



Tyg i express är markerade med  

FAME - MÖBELTYG
95% ylle, 5% polyamid
Skötsel: kemtvätt
200.000 Martindale
Bredd: 140 cm
Vikt: 450 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1 60003 60005 60017 60019

60051 60078 61003 61044 61047 61060

61108 61131 61133 61134 61135 61136 62068

63016 63076 63077 63078 64055 64058

64165 64166 64167 64168 64169 6508164119

65083 65084 66005 66032 66061 6607165082

66118 66130 66131 66132 66133 6700466075

67016 67067 67068 67069 6800467005

68144 68145 68146 68147 6814868143
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REMIX2 - MÖBELTYG
90 % ylle, 10 % nylon
Skötsel: kemtvätt
100.000 Martindale
Bredd: 138 cm
Vikt: 300 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 
105-B02, skala 1-8
SL 1

169131 161 199 164

163 168166 165 167

191

6099960061

SOFT - MÖBELTYG
100 % Trevira CS
Skötsel: vattentvätt max. 60oC, 
kemtvätt
50.000 Martindale 
Bredd: 150 cm
Vikt: 333 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 
105-B02, skala 1-8
SL 1

RUNNER - MÖBELTYG
100 % polyester
Skötsel: vattentvätt max. 74oC
70.000 Martindale
Bredd: 160 cm
Vikt: 319 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 
105-B02, skala 1-8
SL 1

Av trycktekniska skäl är färgerna inte helt identiska med originalfärgerna. 

135 137 141 167153

GLOBAL ESD - MÖBELTYG
Specialtyg som avleder statiskt 
elektricitet,  
90 % ylle, 10 % metallfiber
Skötsel: kemtvätt
50.000 Martindale
Bredd: 150 cm
Vikt: 380 g/m2

Ljusbeständighet: 5 EN ISO 105-
B02, skala 1-8
SL 1

123 133 143 173 753 743

733

773 653 543 163 183 643

912 933

161



EUROPOST2 - MÖBELTYG
100 % ylle
Skötsel: kemtvätt
50.000 Martindale
Bredd: 140 cm
Vikt: 570 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1

60000 61003 61107 61052

61004 61109 61005 60999 64068 63070 63004

63073 63016 63072 64070 64149 64150 64009

64035 65069 64045 61108 65071 65070 65072

66115 66118 66039 66117 66116 66119 67066

67016 60017 66056 60003 60016 60058 60051

62060 62061 68072 68126 68128 68003 68035

68030 68127

24/7 + - MÖBELTYG
50 % polyamid, 33 % ylle, 10 % visil, 7 % 
viskos
Skötsel: kemtvätt
500.000 Martindale
Bredd: 140 cm
Vikt: 435 g/m2

Ljusbeständighet: 6 EN ISO 105-B02, skala 
1-8
SL 1

WK018 WK020 WK013 WK021
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Av trycktekniska skäl är färgerna inte helt identiska med originalfärgerna. 

STEP - MÖBELTYG
100 % Trevira CS
Skötsel: vattentvätt max. 74oC, kemtvätt
100.000 Martindale
Bredd: 140 cm
Vikt: 340 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1

60004 60011 60021 60999

61102 61103 61104 62056 62057 63012 63075

64159 64013 66018 66019 65011 65018 65023

65047 67004 67007 68118 68119 68120 68121

STEP MELANGE - MÖBELTYG
100 % Trevira CS
Skötsel: vattentvätt max. 74oC, kemtvätt
100.000 Martindale
Bredd: 140 cm
Vikt: 340 g/m2

Ljusbeständighet: 5-7 EN ISO 105-B02, skala 1-8
SL 1 60004 60011 60021 61102

61103 61104 62057 63075 64159 65011 65047

66018 66019 67004 68118 68119 6812167007



LENA - SKINN 
Skötsel: Lätt dammsugning, torkas med 
fuktig duk
Ljusbeständighet: 5 (EN ISO 105-B02), skala 1-8
Flamhärdighet: EN ISO 1021-1/2
Tjocklek ~ 0,9 mm
TT = two tone / tvåfärgad

Av trycktekniska skäl är färgerna inte helt identiska med originalfärgerna.

5432 3394 3396 3390 3360 2547 3388

WhiteSnow White

3322 3326 3370 382 (TT) 3392 54613350

2532 3328 2557 6400 6367 621 (TT) 632 (TT)

3364 643 (TT)3362 665 (TT)6677 5478 654 (TT)

5458 66226688 2511 33435484 3324

2577 77017704 7708 3368 610 (TT) 2535

54546699 2561 837 (TT) 3338 2527 3348

6644 443 2583 505 (TT) 2523 2526

Black Verde Futura

2500
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ISKU INTERIOR OY:S FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH DOTTERBOLAG UTOMLANDS

Isku Interior Oy
Mukkulankatu 19, PL 240, 15101 Lahti

tel. +358 29 086 3000
www.iskuinterior.fi

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








