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Norden
NOJATUOLI, MATALA SELKÄNOJA

Design Nea Vikström

Norden-nojatuolit edustavat pohjoismaista Nordic design –tyyliä ja 

ergonomiaa. Valittavana on linjakas matala- tai korkeaselkäinen 

nojatuoli. Käsinojat on saatavilla puisina tai ympäriverhoiltuna joko 

puulistalla tai ilman.

Leveys

Syvyys
Korkeus
Istumen korkeus
Istuimen syvyys

670 mm (puukäsinojalla) / 
700 mm (verhoillulla käsinojalla)
790 mm
810 mm
450 mm
530 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Runko: koivu, tammi, saarni, pyökki, valkoinen, musta (maalattu

koivu) 
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Norden
Nojatuoli, korkea selkänoja

Design Nea Vikström

Norden-nojatuolit edustavat pohjoismaista Nordic design –tyyliä ja 

ergonomiaa. Valittavana on linjakas matala- tai korkeaselkäinen 

nojatuoli. Käsinojat on saatavilla puisina tai ympäriverhoiltuna joko 

puulistalla tai ilman.  Korkeaselkänojaiseen nojatuoliin kuuluu 

niskatyyny. 

Leveys

Syvyys
Korkeus
Istumen korkeus
Istuimen syvyys

670 mm (puukäsinojalla) / 
700 mm (verhoillulla käsinojalla)
820 mm
110 mm
450 mm
530 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Runko: koivu, tammi, saarni, pyökki, valkoinen, musta (maalattu

koivu) 
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Norden
2h-SOHVA

Design Nea Vikström

Norden-sohvat edustavat pohjoismaista Nordic design –tyyliä ja 

ergonomiaa. Valittavana on kahden- ja kolmen hengen sohvat, 

jotka on saatavilla puisilla käsinojilla, ympäriverhoilluilla käsinojilla, 

puisin päällisin- tai ilman.

Tuoteperheeseen kuuluu myös nojatuolit matalalla ja korkealla 

selkänojalla. 

Leveys

Syvyys
Korkeus
Istumen korkeus
Istuimen syvyys

1200 mm (puukäsinojalla) / 
1230 mm (verhoillulla käsinojalla)
790 mm
810 mm
450 mm
530 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka

Runko: koivu, tammi, saarni, pyökki, valkoinen, musta (maalattu

koivu) 
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Norden
3H-SOHVA

Design Nea Vikström

Norden-sohvat edustavat pohjoismaista Nordic design –tyyliä ja 

ergonomiaa. Valittavana on kahden- ja kolmen hengen sohvat, 

jotka on saatavilla puisilla käsinojilla, ympäriverhoilluilla käsinojilla, 

puisin päällisin- tai ilman.

Tuoteperheeseen kuuluu myös nojatuolit matalalla ja korkealla 

selkänojalla. 

Leveys

Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys

1730 mm (puukäsinojalla) / 
1760 mm (verhoillulla käsinojalla)
790 mm
810 mm
450 mm
530 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka

Runko: koivu, tammi, saarni, pyökki, valkoinen, musta (maalattu

koivu) 
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