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SÄILYTINTORNI

Design Juha Lätti

Tendo-säilytintorni on tilava ja näyttävä säilytin työpisteelle. Se 

soveltuu erityisen hyvin tilanjakajaksi kahden työpisteen väliin. 

Tendo-säilyttimet sopivat yksinkertaisen, mutta tyylikkään 

ulkomuotonsa ansiosta hyvin kaikenlaisiin tiloihin ja 

sisustuskokonaisuuksiin. Säilytintornin käytettävyyttä voidaan 

tehostaa monipuolisen lisävarustevalikoiman ansiosta: ilmoitustaulu, 

sekä irralinnen sisälaatikosto. Tuote on saatavilla oikea- ja 

vasenkätisenä sekä kaksipuolisena. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

452 mm

800 / 900 mm

1256 mm

Runko: Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta
Ovi: Pyökki, koivu, saarni, tammi, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, 
tummanharmaa, musta, ISKUn vakio petsivärit
Saatavilla kankainen ilmoitustaulu: verhoilu: Blazer Light, Event Screen+, 
Soul, Xpress). 
Vedin: Valkoinen, musta, hopea, kromi 
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LIUKUOVIKAAPPI

Design Juha Lätti

Tendo-liukuovikaapit ovat toimiva säilytysratkaisu tilaan kuin tilaan. 
Liukuovikaappeihin saat tavarasi fiksusti säilöön ja kaappi toimii samalla 
tilanjakajana. Yksinkertaisen ja hillityn ilmeensä ansiosta Tendo-säilyttimet
sopivat hyvin monenlaisiin sisustuskokonaisuuksiin. Tendo-liukuovikaapit 
voidaan modularisoida joustavasti eri korkuisiksi ja leveiksi käyttötarpeiden 
mukaan. Tuotteen käytettävyyttä voidaan tehostaa monipuolisen 
lisävarustevalikoiman ansiosta: lisähyllyt, lomakelokerikko, mappituki, 
vetoalusta ja riippukansiokehikko sekä irrallinen sisälaatikosto. 800 mm 
leveään ja 872 mm korkeaan kappiin on saatavilla myös korotettu kansi 
(ovaali). 

Leveys

Syvyys

Korkeus

800 / 1200 mm

430 mm

872 mm (2 hyllyväliä)

1256 mm  (3 hyllyväliä)

Runko: Koivu, tammi, pyökki, saarni, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta, 
ISKUn vakiopetsivärit
Ovi: Pyökki, koivu, saarni, tammi, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta, ISKUn
vakio petsivärit
Saatavilla verhoiltu taustalevy: Blazer Light, Event Screen+, Soul, Xpress. 
Vedin: Valkoinen, musta, hopea, kromi, messinki 
Jalusta: Sokkeli: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, Pyörät: harmaa, Jalat: harmaa
Korotetun kannen materiaalit: koivu, pyökki, saarni, tammi, laminaatit: valkoinen, melamiini 
vaaleanharmaa
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AVOHYLLY

Design Juha Lätti

Tendo-avohyllyt muodostavat linjakkaan ja modernin sarjan, joka toimii hyvin 
tilassa kuin tilassa. Tehokkaan ja monipuolisen moduulimitoituksen avulla 
saadaan luotua toimivia kokonaisratkaisuja. Tendo-säilyttimet sopivat 
esimerkiksi IT- ja AV-laitteiden aputasoiksi tai seisomakorkuiseksi työtasoksi. 
Tuotteen käytettävyyttä voidaan tehostaa monipuolisen 
lisävarustevalikoiman ansiosta: lisähyllyt, lomakelokerikko, mappituki, 
vetoalusta ja riippukansiokehikko, irrallinen sisälaatikosto sekä 
postituslokerikko. 

400 mm leveään ja 872 mm korkeaan kappiin on saatavilla myös korotettu 
kansi (ovaali tai neliö). 1640 ja 2024 mm korkeat eivät ole saatavilla pyörillä. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

400 / 600/ 800 / 1200 mm
430 mm
488 (1 hyllyväli) / 872 (2 hyllyväliä) / 1256 
(3 hyllyväliä)/ 1640 (4 hyllyväliä) / 2024 
mm (5 hyllyväliä)

Runko: Koivu, tammi, pyökki, saarni, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, 
tummanharmaa, musta, ISKUn vakiopetsivärit
Saatavilla verhoiltu taustalevy: Blazer Light, Event Screen+, Soul, Xpress. 
Jalusta: Sokkeli: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, Pyörät: harmaa, 
Jalat: harmaa
Korotetun kannen materiaalit: koivu, pyökki, saarni, tammi, laminaatit: valkoinen, 
melamiini vaaleanharmaa
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OVIKAAPPI

Design Juha Lätti

Tendo-ovikaapit muodostavat linjakkaan ja modernin sarjan, joka toimii hyvin 
tilassa kuin tilassa. Tehokkaan ja monipuolisen moduulimitoituksen avulla Tendoista
saadaan luotua toimivia kokonaisratkaisuja. Tendo-kaappi voidaan varustaa 
sokkelilla, säädettävällä jalalla tai pyörillä. Tuotteen käytettävyyttä voidaan 
tehostaa monipuolisen lisävarustevalikoiman ansiosta: lisähyllyt, lomakelokerikko, 
mappituki, vetoalusta ja riippukansiokehikko, irrallinen sisälaatikosto sekä 
postituslokerikko. 

400 mm leveään ja 872 mm sekä 800 mm leveään ja 872 korkeaan kappiin on 
saatavilla myös korotettu kansi (400 leveään ympyrä, ovaali tai neliö ja 800 mm 
leveään ovaali). 1640 ja 2024 mm korkeat eivät ole saatavilla pyörillä. 1640 mm ja 
2024 korkeisiin kaappeihin on saatavilla lasiset yläovet.

Leveys

Syvyys

Korkeus

400 / 600 / 800  mm
430 mm
488 (1 hyllyväli) / 872 (2 hyllyväliä) / 1256 
(3 hyllyväliä)/ 1640 (4 hyllyväliä) / 2024 
mm (5 hyllyväliä)

Runko: Koivu, tammi, pyökki, saarni, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta, 
ISKUn vakiopetsivärit
Ovi: Pyökki, koivu, saarni, tammi, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta, ISKUn
vakio petsivärit
Saatavilla verhoiltu taustalevy: Blazer Light, Event Screen+, Soul, Xpress. 
Vedin: Valkoinen, musta, hopea, kromi, messinki 
Jalusta: Sokkeli: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, Pyörät: harmaa, Jalat: harmaa
Korotetun kannen materiaalit: koivu, pyökki, saarni, tammi, laminaatit: valkoinen, melamiini 
vaaleanharmaa
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RULOKAAPPI, PYSTYRULO

Design Juha Lätti

Tendo-sarjan laaja rulo-ovimallisto viimeistelee tilan kuin tilan sisustuksen. 
Rulo-ovisilla Tendo-ovikaapeilla voidaan toteuttaa näyttäviä 
säilytyskokonaisuuksia, joissa käytettävyys on huippuluokkaa myös ahtaissa 
tiloissa. Rulo-ovikaappi toimii hyvin myös tilanjakajana ja hillityn ilmeensä 
ansiosta se on oiva valinta mihin tahansa sisustuskokonaisuuteen. 
Mallistossa valittavissa sekä vaaka- että pystyrulot.

800 mm leveään ja 872 korkeaan kappiin on saatavilla myös korotettu 
kansi (ovaali). 1640 mm korkeat eivät ole saatavilla pyörillä.

Leveys 

Syvyys

Korkeus

800  mm

430 mm

488 (1 hyllyväli) / 872 (2 hyllyväliä) / 1256 

(3 hyllyväliä)/ 1640 mm (4 hyllyväliä)

Runko: Koivu, tammi, pyökki, saarni, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, musta, tummanharmaa
Rulo: valkoinen tai harmaa
Saatavilla verhoiltu taustalevy: Blazer Light, Event Screen+, Soul, Xpress. 
Vedin: Valkoinen, musta, hopea, kromi, messinki 
Jalusta: Sokkeli: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, Pyörät: harmaa, Jalat: harmaa
Korotetun kannen materiaalit: koivu, pyökki, saarni, tammi, laminaatit: valkoinen, melamiini 
vaaleanharmaa
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RULOKAAPPI, VAAKARULO

Design Juha Lätti

Tendo-sarjan laaja rulo-ovimallisto viimeistelee tilan kuin tilan sisustuksen. 
Rulo-ovisilla Tendo-ovikaapeilla voidaan toteuttaa näyttäviä 
säilytyskokonaisuuksia, joissa käytettävyys on huippuluokkaa myös ahtaissa 
tiloissa. Rulo-ovikaappi toimii hyvin myös tilanjakajana ja hillityn ilmeensä 
ansiosta se on oiva valinta mihin tahansa sisustuskokonaisuuteen. 
Mallistossa valittavissa sekä vaaka- että pystyrulot.

800 mm leveään ja 872 korkeaan kappiin on saatavilla myös korotettu 
kansi (ovaali). 1640 mm ja 2024 mm korkeat eivät ole saatavilla pyörillä.

Leveys 

Syvyys

Korkeus

800 / 1200   mm
430 mm
872 (2 hyllyväliä) / 1256 (3 hyllyväliä)/ 1640 
(4 hyllyväliä) / 2024 mm (5 hyllyväliä, joista 
1 avohylly)

Runko: Koivu, tammi, pyökki, saarni, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, musta, tummanharmaa
Rulo: valkoinen tai harmaa
Saatavilla verhoiltu taustalevy: Blazer Light, Event Screen+, Soul, Xpress. 
Vedin: Valkoinen, musta, hopea, kromi, messinki 
Jalusta: Sokkeli: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, Pyörät: harmaa, Jalat: harmaa
Korotetun kannen materiaalit: koivu, pyökki, saarni, tammi, laminaatit: valkoinen, melamiini 
vaaleanharmaa
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SÄILYTIN

Design Juha Lätti

Tendon 400 ja 800 mm leveiden kaappien päälle voidaan asentaa 

korotuskansia, jolloin taso nousee sopivaksi esitystilanteisiin. Yksiköitä 

voidaan käyttää neuvottelu- ja luentotilojen puhujanpöytänä ja AV-

laitteiden aputasona sekä säilyttiminä.

Säilyttimen leveys

Syvyys

Korkeus

Kansi

400 mm / 800 mm

430 mm

1038 mm

Mitat seuraavalla sivulla

Runko: Koivu, tammi, pyökki, saarni, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta, 
ISKUn vakiopetsivärit
Ovi: Pyökki, koivu, saarni, tammi, Melamiini: vaaleanharmaa, valkoinen, tummanharmaa, musta, ISKUn
vakio petsivärit
Saatavilla verhoiltu taustalevy: Blazer Light, Event Screen+, Soul, Xpress. 
Vedin: Valkoinen, musta, hopea, kromi, messinki 
Jalusta: Pyörät: harmaa
Korotetun kannen materiaalit: koivu, pyökki, saarni, tammi, laminaatit: valkoinen, melamiini 
vaaleanharmaa

23/06/2021 | Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen

Tendo AV



© Isku

Mitat

23/06/2021 | Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen

Kansi O6 Kansi B6

Kansi C2

Kansi C1



© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

SÄILYTIN

Design Juha Lätti

Tendo Mobili -säilyttimet ovat ratkaisu nykypäivän muuttuviin 

toimistotilojen tarpeisiin, kun kaikilla ei ole omaa kiinteää työpistettä. 

Tällaisissa työympäristöissä tarvitaan helposti liikuteltavia ja 

monipuolisia huonekaluja henkilökohtaisten tavaroiden 

säilyttämiseen. Saatavilla vain pyörillä. 

Lisävarusteina: lomakelokerikko, mappituki, vetoalusta, 

riippukaniokehikko sekä irrallinen sisälaatikosto. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

605 mm

430 mm

1260 mm

Runko: Valkoinen melamiini

Rulo-ovi: valkoinen

Pyörät: harmaa
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