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Inkoo Pro
NOJATUOLI

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro nojatuoli on linjakas ja moderni nojatuoli. Sen 

suoraviivainen ilme toimii kotona ja julkisissa tiloissa.

Inkoo Pro-nojatuolin tyynyt ovat kiinteät, ja istuinmukavuuden takaa 

napakat ja ryhdikkäät vaahtomuovityynyt.

Inkoo on Iskun Lahdessa valmistettu nojatuoli- ja sohvaperhe.

Tuote on saatavilla puisella suorakaidejalalla (suoralla ja alaspäin 

kapenevalla), puisella pyöristetyllä jalalla ja metallisella kehäjalalla.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys 

850 mm
900 mm
840 mm
430 mm
580 mm

Jalat: Metalli: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Puu: Koivu, petsattu koivu: valkoinen, musta, pähkinä (4), 

tammi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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Inkoo Pro
2H SOHVA

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro 2h -sohva on linjakas ja moderni sohva. Sen suoraviivainen 

ilme toimii kotona ja julkisissa tiloissa. Inkoo Pro-sohvan tyynyt ovat 

kiinteät, ja istuinmukavuuden takaa napakat ja ryhdikkäät 

vaahtomuovityynyt.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys

1500 mm
900 mm 
840 mm
430 mm
580 mm

Jalat: Metalli: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Puu: Koivu, petsattu koivu: valkoinen, musta, pähkinä (4), 

tammi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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Inkoo Pro
2,5H SOHVA

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro 2,5h -sohva on linjakas ja moderni sohva. Sen 

suoraviivainen ilme toimii kotona ja julkisissa tiloissa. Inkoo Pro-sohvan 

tyynyt ovat kiinteät, ja istuinmukavuuden takaa napakat ja 

ryhdikkäät vaahtomuovityynyt.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys 

1900 mm
900 mm 
840 mm
430 mm
580 mm

Jalat: Metalli: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Puu: Koivu, petsattu koivu: valkoinen, musta, pähkinä (4), 

tammi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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Inkoo Pro
3H SOHVA

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro 3h -sohva on linjakas ja moderni sohva. Sen suoraviivainen 

ilme toimii kotona ja julkisissa tiloissa. Inkoo Pro-sohvan tyynyt ovat 

kiinteät, ja istuinmukavuuden takaa napakat ja ryhdikkäät 

vaahtomuovityynyt. Tuote on saatavilla kahdella tai kolmella 

istuintyynyllä. 

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys 

2150 mm
900 mm 
840 mm
430 mm
580 mm

Jalat: Metalli: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Puu: Koivu, petsattu koivu: valkoinen, musta, pähkinä (4), 

tammi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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Inkoo Pro
MODULISOHVA

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro modulisohva on linjakas ja moderni sohvaperhe. Sen 

suoraviivainen ilme toimii kotona ja julkisissa tiloissa.Inkoo Pro-sohvan 

tyynyt ovat kiinteät, ja istuinmukavuuden takaa napakat ja 

ryhdikkäät vaahtomuovityynyt.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

Katso leveysvaihtoehdot seuraavalta sivulta

840 mm

580 mm

450mm

Jalat: Metalli: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Puu: Koivu, petsattu koivu: valkoinen, musta, pähkinä (4), 

tammi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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Inkoo Pro High
NOJATUOLI

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro High -nojatuolin erikoiskorkeat selkänoja sekä sivut on 

suunniteltu antamaan suojaa ja yksityisyyttä työympäristöissä, 

kouluissa ja julkisissa aula- ja odotustiloissa. Inkoo Pro High -nojatuoli 

on linjakas ja moderni nojatuoli, jonka suoraviivainen ilme sopii tilaan 

kuin tilaan. Inkoo Pro-sohvan tyynyt ovat kiinteät, ja 

istuinmukavuuden takaa napakat ja ryhdikkäät vaahtomuovityynyt.

Tuote on verhoiltavissa eri kankailla ulko- ja sisäpuolilta sekä ylä- ja 

alaosista.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

1000 mm

900 mm

1240 mm

430 mm

Jalat: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 

| Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen22/06/2021



© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

Inkoo Pro High
SOHVA

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro High -sohvan erikoiskorkeat selkänoja sekä sivut on 

suunniteltu antamaan suojaa ja yksityisyyttä työympäristöissä, 

kouluissa ja julkisissa aula- ja odotustiloissa. Inkoo Pro High -sohva on 

linjakas ja moderni sohva, jonka suoraviivainen ilme sopii tilaan kuin 

tilaan. Inkoo Pro-sohvan tyynyt ovat kiinteät, ja istuinmukavuuden 

takaa napakat ja ryhdikkäät vaahtomuovityynyt. Tuote on 

verhoiltavissa eri kankailla ulko- ja sisäpuolilta sekä ylä- ja alaosista.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

1880 mm

900 mm

1240 mm

430 mm

Jalat: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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Inkoo Pro High
SOHVARYHMÄ

Design Ilari Jääskeläinen

Inkoo Pro High -ryhmä muodostuu kahdesta Inkoo Pro High -sohvasta ja ne 
kiinnittävästä väliseinästä. Tuotteen erikoiskorkeat selkänoja sekä sivut on 
suunniteltu antamaan suojaa ja yksityisyyttä työympäristöissä, kouluissa ja 
julkisissa aula- ja odotustiloissa. Inkoo Pro High -ryhmän muodostaa helposti 
neuvotteluhuoneen ja ryhmätyötilan avoimeen työskentely-ympäristöön. 
Inkoo Pro on linjakas ja moderni sohva, jonka suoraviivainen ilme sopii 
tilaan kuin tilaan. Inkoo Pro-sohvan tyynyt ovat kiinteät, ja 
istuinmukavuuden takaa napakat ja ryhdikkäät vaahtomuovityynyt. Tuote
on verhoiltavissa eri kankailla ulko- ja sisäpuolilta sekä ylä- ja alaosista.

Sohvan leveys
Sohvan syvyys
Sohvan korkeus
Istuimen korkeus
Seinäkkeen leveys

1880 mm
900 mm
1240 mm
430 mm
900 mm / 1100 mm

Jalat: Musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka. 
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