Tutto
STOLKOLLEKTION
Design Mikko Laakkonen
Tutto är en vacker och mångsidig stolfamilj. En
omfattande serie som täcker många olika typer av
inredningsbehov. Dess stilrena och unika design
tilldelades hederspriset i designtävlingen Suomi100
som arrangerades av Isku. Designad av Mikko
Laakkonen.

Product

Tutto
STOLKOLLEKTION
Modeller, material och funktioner

Sits och
ryggstöd
Material

Tillgänglig i formpressat trä (björk, bok, ek, ask),
teknisk faner (natur björk, faner färger, torrakagrå)
och laminat (vit, björk, bok, mörkgrå, ek, ljusgrå
och svart). Sitsen finns även som svart- eller
vitlackerad. Sitsen och ryggstödet kan kläs
med ISKUs standard tyger.

4 ryggstöd
alternativ

Fast ryggstöd, låg eller hög.
Tvådelat ryggstöd, låg eller hög.

3 benalternativ

4-bens underrede pulverlackerat stål (grå, svart,
vit och krom).
Stol med medar pulverlackerat stål (grå, svart, vit
och krom).
Träben (björk, bok, ask).

Armstöd

Armstöd finns tillgängligt för Tutto stolen med
medar och 4-ben.

Stapelbar

Stolarna med underrede av stål är
stapelbara. I stolvagnen kan 20 st Tutto
stolar med fast ryggstöd staplas. Med
tvådelat ryggstöd 15 st. 15 st kan staplas
på golvet.

Kopplingsbar

Tutto stol med medar och 4-ben kan
radkopplas.

Tutto

Tutto
STOL MED 4-BEN
Design Mikko Laakkonen
Tutto är en vacker och mångsidig stolfamilj. En omfattande serie
som täcker många olika typer av inredningsbehov. Stolen med 4ben är stapelbar och ett lätt alternativ för offentliga miljöer.
Dess stilrena och unika design tilldelades hederspriset i
designtävlingen Suomi100 som arrangerades av Isku. Designad av
Mikko Laakkonen.
Material
Underredet för stolen 4-ben är av pulverlackerat stål (grå, silver,
svart, vit och krom).
Materialalternativen för sits och ryggstöd finns beskrivet i databladet.
Tillgänglig med armstöd.
Mått
Bredd
Djup
Höjd
Sitthöjd

56/58 mm
54/56/58 mm
800/900 mm
430 mm
Dimensionerna
finns beskrivna i
© Isku
databladet.

Video

Tutto
STOL MED 4-BEN
Dimensioner

Tutto
STOL MED MEDAR
Design Mikko Laakkonen
Tutto är en vacker och mångsidig stolfamilj. En omfattande serie
som täcker många olika typer av inredningsbehov. Stolen med
medar är staplingsbar. Perfekt för utrymmen som kräver att stolarna
kan radkopplas.
Dess stilrena och unika design tilldelades hederspriset i
designtävlingen Suomi100 som arrangerades av Isku. Designad av
Mikko Laakkonen.
Material
Underredet för stolen med medar är av pulverlackerat stål (grå,
silver, svart, vit och krom).
Materialalternativen för sits och ryggstöd finns beskrivet i databladet.
Tillgänglig med armstöd.
Mått
Bredd
Djup
Höjd
Sitthöjd

560/580 mm
540/560/580 mm
800/900 mm
430 mm
Dimensionerna
finns beskrivna i
© Isku
databladet.

Video

Tutto
STOL MED MEDAR
Dimensioner

Tutto

Tutto
STOL MED TRÄBEN
Design Mikko Laakkonen
Tutto är en vacker och mångsidig stolfamilj. En omfattande serie
som täcker många olika typer av inredningsbehov. Stolen med
träben representerar nordisk design och bidrar med ett mjukt uttryck
till alla utrymmen.
Dess stilrena och unika design tilldelades hederspriset i
designtävlingen Suomi100 som arrangerades av Isku. Designad av
Mikko Laakkonen.
Material
Underredet är av massivt trä (björk, bok eller ask).
Materialalternativen för sits och ryggstöd finns beskrivet i databladet.

Mått
Bredd
Djup
Höjd
Sitthöjd

450/490 mm
540/560/580 mm
800/900 mm
430 mm
Dimensionerna
finns beskrivna i
© Isku
databladet.

Video

Tutto
STOL MED TRÄBEN
Dimensioner

Tutto Active
SADELSTOL
Design Mikko Laakkonen
Tutto Active sadelstol hjälper användaren att vara aktiv under
arbetsdagen. Tutto Active är ett svar på den ökande trenden av
sadelstolar. Det som särskiljer Tutto Active från andra sadelstolar är
den vackra formen av sitsen.
Tutto Active finns även tillgänglig i juniorstorlek.

Material
Underrede

Pulverlackerat stål med kryssfot (svart eller vit).
Fem hjul.

Sits

Björk plywood. Tillgänglig med eller utan klädsel.

Mått
Bredd
Djup
Sitthöjd

600 mm
600 mm
500 - 750 mm / 390-510 mm

© Isku

