
© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

Mood
2H-SOHVA

Design Nea Vikström

Mood on kevyen raikas ja monivivahteinen sohva. Sohvalle 
raamikkaan ilmeen antaa näyttävät tereet, joilla ulkonäköä saat 
muutettua kääntämällä tyynyjä toisinpäin. Tereiden ollessa sohvan 
etupuolella, sohva ilme muuttuu särmikkääksi ja ryhdikkäästi, ja 
hieman rennomman ilmeen saat kääntämällä tyynyjen tereet 
runkoa vasten. Sohvaperheeseen kuuluu kaksi sohvan leveyttä, kaksi 
lepotuolin leveyttä sekä rahi. Ilmavan sohvan ulkonäön viimeistelee 
metalliset- tai puiset jalat. Mood valmistetaan Iskun tehtaalla 
Lahdessa.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istumakorkeus

1920 mm

890 mm

860 mm

460 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: Puinen: tammi, valkoinen (koivu), musta (koivu), ruskea (koivu), 

metalliset: hopea, harmaa, musta ja valkoinen
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Materiaali

Mitat

© Isku

Mood
3H-SOHVA

Design Nea Vikström

Mood on kevyen raikas ja monivivahteinen sohva. Sohvalle 
raamikkaan ilmeen antaa näyttävät tereet, joilla ulkonäköä saat 
muutettua kääntämällä tyynyjä toisinpäin. Tereiden ollessa sohvan 
etupuolella, sohva ilme muuttuu särmikkääksi ja ryhdikkäästi, ja 
hieman rennomman ilmeen saat kääntämällä tyynyjen tereet 
runkoa vasten. Sohvaperheeseen kuuluu kaksi sohvan leveyttä, kaksi 
lepotuolin leveyttä sekä rahi. Ilmavan sohvan ulkonäön viimeistelee 
metalliset- tai puiset jalat. Mood valmistetaan Iskun tehtaalla 
Lahdessa.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istumakorkeus

2120 mm

890 mm

860 mm

460 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: Puinen: tammi, valkoinen (koivu), musta (koivu), ruskea (koivu), 

metalliset: hopea, harmaa, musta ja valkoinen
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Mood
Nojatuoli

Design Nea Vikström

Mood on kevyen raikas ja monivivahteinen nojatuoli. Nojatuolille 
raamikkaan ilmeen antaa näyttävät tereet, joilla ulkonäköä saat 
muutettua kääntämällä tyynyjä toisinpäin. Tereiden ollessa sohvan 
etupuolella, sohva ilme muuttuu särmikkääksi ja ryhdikkäästi, ja hieman 
rennomman ilmeen saat kääntämällä tyynyjen tereet runkoa vasten. 

Tuoteperheeseen kuuluu kaksi sohvan leveyttä, kaksi lepotuolin leveyttä 
sekä rahi. Ilmavan sohvan ulkonäön viimeistelee metalliset- tai puiset jalat. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istumakorkeus

900 mm

890 mm

860 mm

460 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: Puinen: tammi, valkoinen (koivu), musta (koivu), ruskea (koivu), 

metalliset: hopea, harmaa, musta ja valkoinen
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Mood
Nojatuoli, leveä

Design Nea Vikström

Mood on kevyen raikas ja monivivahteinen nojatuoli. Nojatuolille 
raamikkaan ilmeen antaa näyttävät tereet, joilla ulkonäköä saat 
muutettua kääntämällä tyynyjä toisinpäin. Tereiden ollessa sohvan 
etupuolella, sohva ilme muuttuu särmikkääksi ja ryhdikkäästi, ja hieman 
rennomman ilmeen saat kääntämällä tyynyjen tereet runkoa vasten. 

Tuoteperheeseen kuuluu kaksi sohvan leveyttä, kaksi lepotuolin leveyttä 
sekä rahi. Ilmavan sohvan ulkonäön viimeistelee metalliset- tai puiset jalat. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istumakorkeus

1060 mm

890 mm

860 mm

460 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: Puinen: tammi, valkoinen (koivu), musta (koivu), ruskea (koivu), 

metalliset: hopea, harmaa, musta ja valkoinen

| Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen23/06/2021



© Isku

Materiaali
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Mood
Rahi

Design Nea Vikström

Mood on kevyen raikas ja monivivahteinen sohva. Sohvalle 
raamikkaan ilmeen antaa näyttävät tereet, joilla ulkonäköä saat 
muutettua kääntämällä tyynyjä toisinpäin. Tereiden ollessa sohvan 
etupuolella, sohva ilme muuttuu särmikkääksi ja ryhdikkäästi, ja 
hieman rennomman ilmeen saat kääntämällä tyynyjen tereet 
runkoa vasten. Sohvaperheeseen kuuluu kaksi sohvan leveyttä, kaksi 
lepotuolin leveyttä sekä rahi. Ilmavan sohvan ulkonäön viimeistelee 
metalliset- tai puiset jalat. Mood valmistetaan Iskun tehtaalla 
Lahdessa.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istumakorkeus

880 mm

560 mm

460 mm

460 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: Puinen: tammi, valkoinen (koivu), musta (koivu), ruskea (koivu), 

metalliset: hopea, harmaa, musta ja valkoinen
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