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Pisa 
NELIPISTEJALKAINEN TUOLI

Pisa-tuolin suunnittelussa ja kehityksessä on korostettu erityisesti 

tuotteiden toimivuutta ja muotoilua. Pisa on keveä, pinoutuva ja 

helppokäyttöinen tuoli. Putkirunkoinen Pisa-tuoli on saatavilla myös 

ripustettavana, jolloin se voidaan kiinnittää pöytäkannen reunaan 

helpottamaan esimerkiksi lattioiden puhdistamista. Ripustettavien 

tuolien kanssa pöydissä käytetään melamiini- tai laminaattikansia.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen leveys

470 mm
470 mm
780 mm
430 mm
370 mm

Istuimen materiaalit: laminaatit: pyökki, koivu, tammi, valkoinen, 

musta, vaaleanharmaa, tummanharmaa

Jalat ja selän metalliosa: musta, valkoinen, harmaa, hopea, 

viininpunainen, vihreä, sininen ja kromi
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TUOLI RISTIKKOJALALLA

Pisa-ristikkojalkainen tuoli on näppärä ja tyylikäs ohutputkirunkoinen 

tuoli oppilaskäyttöön. Helposti liikuteltava tuoli on myös saatavilla 

ripustettavana sekä joko pyörillä tai talloilla.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen leveys

580 mm
580 mm
730-880 mm
380-530 mm
370 mm

Istuimen materiaalit: laminaatit: pyökki, koivu, tammi, valkoinen, 

musta, vaaleanharmaa, tummanharmaa

Selän metalliosa: musta, valkoinen, harmaa, hopea, viininpunainen, 

vihreä, sininen ja kromi

Ristikko: harmaa
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LENKKIJALKAINEN TUOLI

Pisa-lenkkijalkaisen tuolin suunnittelussa ja kehityksessä on korostettu 

erityisesti tuotteiden toimivuutta ja muotoilua. Pisa on keveä, ohut 

putkirunkoinen, pinoutuva ja helppokäyttöinen tuoli. Lenkkijalkainen 

Pisa on saatavana myös ripustettuna ja rivikytkettävänä. 

Rivikytkettävien tuolien jalkaosat menevät ristiin ja varsinainen 

rivikytkentä tapahtuu jalkatalloista.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen leveys

480 mm
450 mm
780 mm
430 mm
370 mm

Istuimen materiaalit: laminaatit: pyökki, koivu, tammi, valkoinen, 

musta, vaaleanharmaa, tummanharmaa

Jalat ja selän metalliosa: musta, valkoinen, harmaa, hopea, 

viininpunainen, vihreä, sininen ja kromi
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Pisa
TUOLIVAUNU

Pisa-tuolivaunuun voi pinota helposti Pisa-tuolit. Tuolivaunuun voi 

pinota 15 kappaletta tuoleja. Tuolivaunu mahdollistaa tuolien 

siirtämisen sivuun esimerkiksi muun toiminnan ajaksi.

Leveys:

Syvyys: 

Korkeus:

440 mm

1100 mm

880 mm

Metalli: kiiltosinkitty
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