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Tutto
Tuoliperhe

Design Mikko Laakkonen

Tutto on tuoliperhe, joka muuntuu moneen tarkoitukseen. Tutto-tuoli sekä tuolin 
suunnittelija Mikko Laakkonen saivat kunniamaininnan Iskun Suomi100-
muotoilukilpailussa. Tuolin istuinosan sekä selkänojan saa puisena puristeena tai 
verhoiltuna. Tutto on kaunis ja monipuolinen tuoliperhe, joka kasvaa!

Kolme erilaista jalkaa: nelipiste-jalka, puujalka ja lenkkijalka
Neljä erilaista selkää: Yhtenäinen selkä korkeana ja matalana, kaksiosainen selkä 
korkeana ja matalana
Käsinoja: lenkki- ja nelipistejalkaiset tuolit
Pinottavia tuoleja: lenkki-, ja nelipistejalkaiset tuolit pinoutuvat vapaana 15 kpl ja 
tuolivaunussa yhtenäinen selkä 20 kpl ja kaksiosainen selkä 15 kpl. 
Rivikytkettävät: nelipiste- ja lenkkijalkaiset tuolit. 

Mittatiedot

seuraavilla

sivulla

Istuin: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, vanerinvärinen, keloharmaa sekä
laminaatit: valkoinen, koivu, pyökki, tummanharmaa, tammi, vaalean harmaa ja musta. Saatavilla myös valkoiseksi tai 
mustaksi maalattuna. Saatavilla myös istuinverhoilultuna sekä ympäriverhoiltuna Iskun vakiokankailla. 
Kaksiosaisen selkänojan materiaalit: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, 
vanerinvärinen, keloharmaa. Saatavilla myös valkoiseksi tai mustaksi maalattuna. Saatavilla verhoiltuna Iskun
vakiokankailla (poislukien: Blazer, Comfort+, ESD, Europost2, Laminated Step ja Maglia). 
Jalat: metallivärit: harmaa, hopea, musta, valkoinen ja kromi, puumateriaali: koivu, tammi, pyökki, saarni
Kaksiosaisen selkänojan ruuvin väri on metallirungon värinen, mutta valittavissa, värit: harmaa, hopea, musta, 
valkoinen ja kromi. 

Tuote on saatavilla myös antimikrobisilla materiaaleilla. 
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Tutto
Nelipistejalalla, istuimen korkeus kaikissa 45 cm
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Tutto
Lenkkijalalla, istuimen korkeus kaikissa 45 cm
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Puujalalla, istuimen korkeus kaikissa 45 cm
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Tutto
Nelipistejalkainen tuoli

Design Mikko Laakkonen

Tutto on tuoliperhe, joka muuntuu moneen tarkoitukseen. Tutto-tuoli sekä tuolin 
suunnittelija Mikko Laakkonen saivat kunniamaininnan Iskun Suomi100-
muotoilukilpailussa. Tuolin istuinosan sekä selkänojan saa puisena puristeena tai 
verhoiltuna. Tutto on kaunis ja monipuolinen tuoliperhe, joka kasvaa!

Nelipistejalkainen Tutto on saatavilla:
- neljällä eri selkävaihtoehdolla (yhtenäinen selkä korkeana ja matalana, 

kaksiosainen selkä korkeana ja matalana)
- Käsinojilla
- Tuoli on pinottava: vapaana 15 kpl ja tuolivaunussa yhtenäinen selkä 20 kpl ja 

kaksiosainen selkä 15 kpl. 
- Tuoli on rivikytkettävä

Mittatiedot

seuraavalla

sivulla

Istuin: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, vanerinvärinen, keloharmaa sekä
laminaatit:  valkoinen, koivu, pyökki, tummanharmaa, tammi, vaalean harmaa ja musta. Saatavilla myös valkoiseksi 
tai mustaksi maalattuna. Saatavilla istuinverhoilultuna sekä ympäriverhoiltuna Iskun vakiokankailla. 
Kaksiosaisen selkänojan materiaalit: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, 
vanerinvärinen, keloharmaa. Saatavilla myös valkoiseksi tai mustaksi maalattuna. Saatavilla verhoiltuna Iskun
vakiokankailla (poislukien: Blazer, Comfort+, ESD, Europost2, Laminated Step ja Maglia).  
Jalat: metallivärit: harmaa, hopea, musta, valkoinen ja kromi. Jalkatalla musta, saatavilla myös huovitettuna
Kaksiosaisen selkänojan ruuvin väri on metallirungon värinen, mutta valittavissa, värit: harmaa, hopea, musta, 
valkoinen ja kromi. 

Tuote on saatavilla myös antimikrobisilla materiaaleilla. 
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Tutto
Lenkkijalkainen tuoli

Design Mikko Laakkonen

Tutto on tuoliperhe, joka muuntuu moneen tarkoitukseen. Tutto-tuoli sekä tuolin 
suunnittelija Mikko Laakkonen saivat kunniamaininnan Iskun Suomi100-
muotoilukilpailussa. Tuolin istuinosan sekä selkänojan saa puisena puristeena tai 
verhoiltuna. Tutto on kaunis ja monipuolinen tuoliperhe, joka kasvaa!

Lenkkijalkainen Tutto on saatavilla:
- neljällä eri selkävaihtoehdolla (yhtenäinen selkä korkeana ja matalana, 

kaksiosainen selkä korkeana ja matalana)
- Käsinojilla (käsinojan pehmusta on aina musta)
- Tuoli on pinottava: vapaana 15 kpl ja tuolivaunussa yhtenäinen selkä 20kpl ja 

kaksiosainen selkä 15kpl.
- Tuoli on rivikytkettävä

Mittatiedot

seuraavalla

sivulla

Istuin: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, vanerinvärinen, keloharmaa sekä
laminaatit:  valkoinen, koivu, pyökki, tummanharmaa, tammi, vaalean harmaa ja musta. Saatavilla myös valkoiseksi tai 
mustaksi maalattuna. Saatavilla istuinverhoilultuna sekä ympäriverhoiltuna Iskun vakiokankailla. 
Kaksiosaisen selkänojan materiaalit: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, 
vanerinvärinen, keloharmaa. Saatavilla myös valkoiseksi tai mustaksi maalattuna. Saatavilla verhoiltuna Iskun vakiokankailla
(poislukien: Blazer, Comfort+, ESD, Europost2, Laminated Step ja Maglia).
Jalat: metallin värit: harmaa, hopea, musta, valkoinen ja kromi. Jalkatallat: musta, harmaa ja valkoinen jalan värin mukaan
Kaksiosaisen selkänojan ruuvin väri on metallirungon värinen, mutta vaihdettavissa, värit: harmaa, hopea, musta, valkoinen
ja kromi. 

Saatavilla myös antimikrobisilla materiaaleilla.
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Tutto
Puujalkainen tuoli

Design Mikko Laakkonen

Tutto on tuoliperhe, joka muuntuu moneen tarkoitukseen. Tutto-tuoli 
sekä tuolin suunnittelija Mikko Laakkonen saivat kunniamaininnan 
Iskun Suomi100-muotoilukilpailussa. Tuolin istuinosan sekä selkänojan 
saa puisena puristeena tai verhoiltuna. Tutto on kaunis ja 
monipuolinen tuoliperhe, joka kasvaa!

Puujalkainen Tutto on saatavilla:
- neljällä eri selkävaihtoehdolla (yhtenäinen selkä korkeana ja 

matalana, kaksiosainen selkä korkeana ja matalana)

Mittatiedot

seuraavalla

sivulla

Istuin: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, vanerinvärinen, keloharmaa sekä
laminaatit: valkoinen, koivu, pyökki, tummanharmaa, tammi, vaalean harmaa ja musta. Saatavilla myös valkoiseksi tai 
mustaksi maalattuna. Saatavilla istuinverhoilultuna sekä ympäriverhoiltuna Iskun vakiokankailla. 
Kaksiosaisen selkänojan materiaalit: Koivu, pyökki, tammi, saarni, viilut: tummanharmaa, luonnonvärinen koivu, 
vanerinvärinen, keloharmaa. Saatavilla myös valkoiseksi tai mustaksi maalattuna. Saatavilla verhoiltuna Iskun vakiokankailla
(poislukien: Blazer, Comfort+, ESD, Europost2, Laminated Step ja Maglia). 
Jalat: koivu, tammi, pyökki, saarni. 
Kaksiosaisen selkänojan ruuvin väri on valittavissa, värit: harmaa, hopea, musta, valkoinen ja kromi.

Saatavilla myös antimikrobisilla materiaaleilla. 
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Tutto Active
SATULATUOLI

Design Mikko Laakkonen

Tutto Active on istujaa aktivoiva tyylikäs satulatuoli, joka vastaa 

kasvavaan satulatuolitrendiin. Sen erikoisuutena on kauniisti 

muotoiltu istuinosa. Tuolin muotokieli on tuttu Suomi100-

muotoilukilpailussa palkitusta Tutto-tuolista.

Istuin on saatavilla verhoilulla tai ilman. Tuoli on saatavilla myös 

junior-koossa. 

Leveys

Syvyys

Istuimen korkeus

600 mm

600 mm

500 - 750 mm / 390-510 mm

Istuin: pyökki, koivu, saarni, tekniset viilut, ISKUn vakio petsivärit, 

verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka

Ristikko: musta tai valkoinen
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