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Lightness B
LENKKIJALKAINEN TUOLI

Design Samuli Naamanka

Lightness B -tuoli on kaunis ja linjakas yleistuoli. Sen vahvuuksia ovat 

toiminnallisuus, tyylikäs muotoilu ja viimeistellyt yksityiskohdat. Tuolissa 

on selkeälinjainen vanerista valmistettu istuin- ja selkäosa, tukevat 

lenkkijalat sekä kevyt, mutta luja rakenne. Lightness B –tuolit 

pinoutuvat erityisen kauniisti ja tiiviisti. Tuolit on mahdollista myös 

liittää jaloista toisiinsa, jolloin ne pysyvät siististi rivissä esimerkiksi 

juhlasaleissa. Lightness-tuoleille on myönnetty Joutsenmerkki.

Tuoli on saatavilla istuinverhoiluna tai istuin- ja selkäverhoiltuna. 

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys
Istuimen leveys

490 mm
480 mm
790 mm
450 mm
420 mm
440 mm

Runko: valkoinen, musta, hopea, harmaa, kromi

Istuin: Viilut: Pyökki, Koivu, saarni, laminaatit: musta,Koivu, pyökki, 

tammi, valkoinen, tummanharmaa, vaaleanharmaa, tekniset viilut: 

LPLY, LN, LMG, LSG, vakio petsivärit: pyökki, saarni ja LN

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
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Tuolien asettelu mahdolliseen juhlasalin
omaan tuolivaunuun
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Lightness B lenkkijalkainen tuoli: 

• Vaadittava tuolivaunun koko 2460 x 

1100 x 640. Yhteen vaunuun sopii 65 

tuolia, tuolien paino 364 kg.

• Tuolivaunuun suositellaan 

asennettavan 20 x 50 mm listat, jotta 

tuolit asettuvat suoraan riviin ja ettei 

tuolien kytkentätallat ja selkänojat 

mene rikki tuolivaunun pohjaa vasten
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Lightness C4
TUOLI NELIPISTEJALALLA

Design Samuli Naamanka

Lightness C4 -tuoli on kaunis ja linjakas yleistuoli. Sen vahvuuksia ovat 

toiminnallisuus, tyylikäs muotoilu ja viimeistellyt yksityiskohdat. Tuolissa 

on selkeälinjainen vanerista valmistettu istuin- ja selkäosa, tukevat 

nelipistejalat sekä kevyt, mutta luja rakenne. Lightness C4 –tuolit 

pinoutuvat erityisen kauniisti ja tiiviisti. Tuolit on mahdollista myös 

liittää jaloista toisiinsa, jolloin ne pysyvät siististi rivissä esimerkiksi 

juhlasaleissa. Lightness-tuoleille on myönnetty Joutsenmerkki.

Tuoli on saatavilla istuinverhoiluna tai istuin- ja selkäverhoiltuna.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys
Istuimen leveys

490 mm
480 mm
790 mm
450 mm
420 mm
440 mm

Runko: valkoinen, musta, hopea, harmaa, kromi

Istuin: Viilut: Pyökki, Koivu, saarni, laminaatit: musta,Koivu, pyökki, 

tammi, valkoinen, tummanharmaa, vaaleanharmaa, tekniset viilut: 

LPLY, LN, LMG, LSG, vakio petsivärit: pyökki, saarni ja LN

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
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Lightness
Tuolivaunu

Lightness-tuolivaunuun voi pinota kauniisti Lightness-tuolit. 

Tuolivaunuun voi pinota 25 kappaletta tuoleja. Tuolivaunu 

mahdollistaa tuolien siirtämisen sivuun esimerkiksi muun toiminnan 

ajaksi.

Leveys:

Syvyys: 

Korkeus:

510 mm

1080 mm

870 mm

Metalli: kiiltosinkitty
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