
Material

Mått

Signum
Design Raimo Räsänen

Signum universalstol är ett alternativ med hög kvalitet för kaféer, 

föreläsningssalar och konferensrum. Passar även lobbys och andra 

offentliga miljöer. Designern Raimo Räsänen har lyckats med att elegant 

kombinera olika material som framhäver stolens funktioner.

Signum universalstol (modell 3110 och 3111) är stapelbara och kan förses 

med utbytbara överdrag. Modell 3011 med armstöd kan förses med 

kopplingsbeslag.

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

utan armstöd med armstöd

460 mm 530 mm

540 mm 540 mm

790 mm 790 mm

460 mm 480 mm

Underrede Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart och vit) eller

krom. 

Trädelar Natur björk, ek eller ask, natur eller betsad book,

3110 universalstol kan även förses med ISKUs standard 

laminat. 

Klädsel Utan klädsel, klädd sits eller klädd sits och ryggstöd

(ISKUs standard tyger).

UNIVERSALSTOL (modell 3110 och 3111)



Signum



Material

Mått

Signum
Design Raimo Räsänen

Signum karmstol är ett alternativ med hög kvalitet för kaféer, 

föreläsningssalar och konferensrum. Passar även lobbys och andra 

offentliga miljöer. Designern Raimo Räsänen har lyckats med att elegant 

kombinera olika material som framhäver stolens funktioner.

Signum karmstol finns tillgänglig med ett lägre och högre ryggstöd.

Bredd

Djup

Höjd    

Sitthöjd

lägre ryggstöd högre ryggstöd

610 mm 610 mm

600 mm 610 mm

850 mm 930 mm

470 mm 470 mm

Underrede Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart och vit) eller

krom.

Klädsel Klädd sits och ryggstöd (ISKU standard tyger). 

Trädelar Natur björk, ek, ask, natur eller betsad bok. 

KARMSTOL (modell 3113 och 3114)



Signum



Signum



Material

Mått

Signum
Design Raimo Räsänen

Signum fåtölj och soffa är ett alternativ med hög kvalitet för kaféer, 

föreläsningssalar och konferensrum. Passar även lobbys och andra 

offentliga miljöer. Kromen framhäver de vackra detaljerna av hela 

Signum produktfamiljen.

Bredd

Djup

Höjd    

Sitthöjd

Fåtölj Soffa (2-sits)

690 mm 1490 mm

650 mm 650 mm

860 mm 860 mm

460 mm 460 mm

Underrede   Pulverlackerat stål (svart, vit, silver, grå) och krom.

Klädsel ISKUs standard tyger.

Trädetaljer Natur björk, ek eller ask, natur eller betsad bok.

FÅTÖLJ OCH SOFFA



Signum


