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Klik
1H LUENTOPÖYTÄ

Klik luentopöydät ovat pinoutuvia, ja tukevia rakenteeltaan, jolloin 
niihin on mahdollista lisätä etulevy ja erilaisia AV‐komponentteja.

Korkeus: 

Kannet: 

730 mm

B6 (600x600 mm), V6 (600x450 mm)

Kansimateriaali: pöykki, koivu, saarni, tammi, ISKUn vakipetsit, 

laminaatit: valkoinen, vaaleanharmaa, musta, tummanharmaa, 

tammi, koivu, melamiini: vaaleanharmaa

Jalusta: valkoinen, musta, harmaa, hopea ja kromi
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Klik
2H LUENTOPÖYTÄ

Klik luentopöydät ovat pinoutuvia, ja tukevia rakenteeltaan, jolloin 
niihin on mahdollista lisätä etulevy ja erilaisia AV‐komponentteja.

Korkeus: 

Kannet: 

730 mm

B12 (1200x600 mm), V12 (1200x450 mm)

Kansimateriaali: pöykki, koivu, saarni, tammi, ISKUn vakipetsit, 

laminaatit: valkoinen, vaaleanharmaa, musta, tummanharmaa, 

tammi, koivu, melamiini: vaaleanharmaa

Jalusta: valkoinen, musta, harmaa, hopea ja kromi
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Klik Pro
PÖYTÄ

Pieni ja näppärä Klik Pro –seminaaripöytä, joka on saatavilla myös 

pinoutuvana. Saatavana on myös kuljetusvaunu, johon sopii 10 Klik-

Pro pöytää.

Lisävarusteena säilytyskori. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

700 mm

500 mm

730 mm

Kansimateriaali: pöykki, koivu, saarni, tammi, ISKUn vakipetsit, 

laminaatit: valkoinen, vaaleanharmaa, musta, tummanharmaa, 

tammi, koivu, melamiini: vaaleanharmaa

Jalusta: valkoinen, musta, harmaa, hopea ja kromi
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Klik
SEMINAARIPÖYTÄ

Klik‐seminaari pöytä on modernin luentotilan ja muuntuvan 

seminaaritilan tehokas toteuttaja. Sarjan suunnittelussa on kiinnitetty 

huomiota käyttötarkoituksen mukaan muuttuvan tilan tarpeisiin.

Saatavilla myös pinoutuvana. 

Korkeus

Kannet

730 mm

A6, A8, A10, A12, A14, A16, A18, 

A20, B6, B8, B10, B12, B14, C8, C10, 

C12, C14, C16, C18

Kansimateriaali: pöykki, koivu, saarni, tammi, ISKUn vakipetsit, 

laminaatit: valkoinen, vaaleanharmaa, musta, tummanharmaa, 

tammi, koivu, melamiini: vaaleanharmaa

Jalusta: valkoinen, musta, harmaa, hopea ja kromi

| Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen22/06/2021



© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

Klik
TAITTOJALKAPÖYTÄ

Klik‐taittojalkapöytä on erittäin tukeva taittomekanismiltaan myös 

pitkäaikaiseen käyttöön. Helppokäyttöinen mekanismi tekee 
Klik‐taittojalkapöydästä erittäin hyvän kalustesarjan nykyaikaisiin 

muuttuviin tilanteisiin. Klik‐kuljetusvaunuun pinoaa nopeasti 10 

Klik‐taittojalkapöytää.

Korkeus

Kannet

730 mm

A12, A14, A16, A18, A20, B12, B14, 

B16, C12, C14, C16, C18

Kansimateriaali: pöykki, koivu, saarni, tammi, ISKUn vakipetsit, 

laminaatit: valkoinen, vaaleanharmaa, musta, tummanharmaa, 

tammi, koivu, melamiini: vaaleanharmaa

Jalusta: valkoinen, musta, harmaa, hopea ja kromi
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