
Pisa
STOLSERIE FÖR SKOLOR

Pisa stolar och bord är lätta, enkla att stapla och eleganta i dess 

utseende. Genom att blanda och matcha färgerna av rörstommen 

med laminatdelarna kan du skapa en unik och rolig lösning – skapad 

för att passa just dina behov. Vackra detaljer och det patenterade 

kopplingssystemet är innovativt och enkel att använda.

Pisa stolserien består utav tre modeller: 4-ben, medar och kryssfot 

tillgängliga i flera variationer.
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Pisa
STOL MED RÖRSTOMME 4-BEN

Pisa stolen är utformad med betoning på funktion och design. En 

lätt stol som är bekväm att använda. Vackra detaljer och det 

patenterade kopplingssystemet är innovativt och enkel att 

använda. En funktionell stol för lärmiljöer.

För att underlätta vid städning så finns stolen tillgänglig med en 

hänganordning. Hänganordningen består utav krokar som fästs på 

stolen varpå stolen kan hängas upp på bordsskivan.

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

440 mm

470 mm

780 mm

430 mm

Sits och ryggstöd Laminat i ISKUs standard färger. 

Underrede Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.

Tillval Krokar för upphängning av stolar.
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Pisa
STOL MED MEDAR

Pisa stolen är utformad med betoning på funktion och design. Den 

lätta stolen med medar är enkel att använda och staplingsbar.

Formen av medarna bidrar till stolens kopplingsfunktion: när stolarna 

kopplas så korsas benen med varandra. I och med det kan stolarna 

enkelt kopplas i rad utan att några ytterligare beslag behövs.

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

480 mm

450 mm

780 mm

430 mm

Sits och ryggstöd      Laminat i ISKUs standard färger.

Ryggstöd                 Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.     

Tillval Krokar för upphängning av stolar. 
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Pisa
STOL MED KRYSSFOT

Stolen är utformad med betoning på funktion och design. 

Höjdjusterbara Pisa stolen med kryssfot är praktisk och ett 

ergonomiskt val för elever av olika längder.

Stolen täcker en mängd av behov tack vare dess hängegenskap 

samt hjulen gör att de är enkla att flytta runt.

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

580 mm

580 mm

725-825 mm (med hjul)

735-835 mm (med glidfötter)

350-470 mm (med hjul)

385-485 mm (med glidfötter)

Sits och ryggstöd      Laminat i ISKUs standard färger.

Underrede                Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.

Kryssfot Grå plast eller aluminium, med hjul eller glidfötter. 

Tillval Fotstöd, krokar för upphängning av stolar.               
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