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Kivikko
SITTSYSTEM

Design Henri Halla-aho

Kivikko är ett multifunktionellt sittsystem som är idealisk för att skapa 
mångsidiga utrymmen för kontor, skolor och avkoppling för alla 
åldrar. Kivikko sittpuffarna finns i olika former och höjder. De kan 
användas för att skapa en scenisk gruppering i alla typer av 
utrymmen och behov.

Kivikko är ett miljövänligt alternativ. Prisbelönad pedagogisk möbel 
som tilldelades det nordiska miljömärket 2017 och GESS 
utbildningspriset 2019.

Höjderna är 26/40/54 cm

Kivikkos material består utav stuvbitar och överblivet material från 

skumplastprodukter. Tillgänglig i ISKUs standardtyger samt i läder 

efter önskemål.

Kivikko kan utrustas med glidfötter eller hjul efter önskemål.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=MXSCRTAhK70


Kivikko
SITTSYSTEM

Datablad

Kivikko sittpuffar säljs alltid i set av fyra. Ett set formar meter x meter 

block.

Klädsel kan väljas skillt för varje sittpuff.

Antall sittpuffar tillgängliga i varje set:

A) 4 hög, 4 mellan, 4 låg

B) 8 mellan, 8 låg

C) 4 mellan, 4 låg

D) 4 hög

E) 4 mellan

F) 8 låg

Tillval:

• Bordsskiva finns tillgänglig med ISKU standardlaminat. Bordsskivan 

placeras alltid på sittpuff D och är inte borttagbar (endast med 

hög och mellan sittpuffar).

• Sockeln kan förses med en annan färg än de resterande delarna 

av sittpuffarna. Samma färg för samtliga sittpuffar i setet.

• Tillgänglig med hjul eller glidfötter.
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H 54         H 40       H 26 

H 40       H 40        H 26        H26 

H 40        H 26 

H 54          

H 40          

H 26           H26          

H= höjden av sittpuffarna

i ett set

Bordsskiva Sockel



Kivikko



© Isku

Material

Mått

Kivikko Bord
BORD

Design Henri Halla-aho

Kivikko-borden kan enkelt flyttas och kombineras tillsammans med 

Kivikko sittpuffar samt andra lobby- och kontorsmöbler. 

Den asymmetriska formen av Kivikko bordsskivan följer den av 

Kivikko sittpuffen. Bordsbenets form gör att bordet kan placeras nära 

användaren, genom vilken exempelvis en laptop kan användas.

Bredd

Djup

Höjd

600 mm

450 mm

550 mm eller 730 mm

Pelarfot                     Pulverlackerat stål (vit) eller krom.

Bordsskiva Diagonalformad MDF-skiva i laminat.
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