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Logo
TUOLI, ILMAN KÄSINOJIA, VERHOILEMATON TAI ISTUINVERHOILTU

Design Raimo Räsänen

Logo-tuoli sopii erinomaisesti asiakas- ja neuvottelutiloihin sekä 

auloihin. Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa 

yhdistetään puuta ja metallia. Tuolissa näkyvät selkeät, yksinkertaiset 

muodot.

Tuoli on saatavilla korotettuna (+50 mm).

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

470 mm

530 mm

820 mm / 870 mm

460 mm / 510 mm

Istuin ja selkä: Pyökki, koivu, tammi, saarni, laminaatit: koivu, pylökki, 

tammi valkoinen, tummanharmaa, musta vaaleanharmaa, ISKUn

vakiopetsivärit

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: musta, valkoinen, harmaa, hopea, kromi
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Logo
TUOLI, ILMAN KÄSINOJIA, YMPÄRIVERHOILTU

Design Raimo Räsänen

Logo-tuoli sopii erinomaisesti asiakas- ja neuvottelutiloihin sekä 

auloihin. Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa 

yhdistetään puuta ja metallia. Tuolissa näkyvät selkeät, yksinkertaiset 

muodot.

Tuoli on saatavilla korotettuna (+50 mm).

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

470 mm

530 mm

820 mm / 870 mm

460 mm / 510 mm

Istuin ja selkä: Pyökki, koivu, tammi, saarni, laminaatit: koivu, pylökki, 

tammi valkoinen, tummanharmaa, musta vaaleanharmaa, ISKUn

vakiopetsivärit

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: musta, valkoinen, harmaa, hopea, kromi
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Logo
TUOLI, KÄSINOJILLA, VERHOILEMATON TAI ISTUINVERHOILTU

Design Raimo Räsänen

Logo-tuoli sopii erinomaisesti asiakas- ja neuvottelutiloihin sekä 

auloihin. Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa 

yhdistetään puuta ja metallia. Tuolissa näkyvät selkeät, yksinkertaiset 

muodot.

Tuoli on saatavilla korotettuna (+50 mm). Lisävarusteena 

kirjoitusalusta. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

550 mm

540 mm

820 mm / 870 mm

460 mm / 510 mm

Istuin ja selkä: Pyökki, koivu, tammi, saarni, laminaatit: koivu, pylökki, tammi
valkoinen, tummanharmaa, musta vaaleanharmaa, ISKUn vakiopetsivärit
Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
Jalat: musta, valkoinen, harmaa, hopea, kromi
Kirjoitusalusta: koivu, pyökki
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Logo
TUOLI, KÄSINOJILLA, YMPÄRIVERHOILTU

Design Raimo Räsänen

Logo-tuoli sopii erinomaisesti asiakas- ja neuvottelutiloihin sekä 

auloihin. Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa 

yhdistetään puuta ja metallia. Tuolissa näkyvät selkeät, yksinkertaiset 

muodot.

Tuoli on saatavilla korotettuna (+50 mm). Lisävarusteena 

kirjoitusalusta. 

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

550 mm

540 mm

820 mm / 870 mm

460 mm / 510 mm

Istuin ja selkä: Pyökki, koivu, tammi, saarni, laminaatit: koivu, pylökki, tammi
valkoinen, tummanharmaa, musta vaaleanharmaa, ISKUn vakiopetsivärit
Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
Jalat: musta, valkoinen, harmaa, hopea, kromi
Kirjoitusalusta: koivu, pyökki

| Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen23/06/2021



© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

Logo
LEPOTUOLI

Design Raimo Räsänen

Logo-lepotuoli sopii erinomaisesti esimerkiksi yleisiin tiloihin ja 

aulatiloihin. Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa 

yhdistetään puuta ja metallia. Selkeät, yksinkertaiset muodot. 

Aulakalustoon on saatu istuinmukavuutta ja muhkeutta istuin- ja 

selkäosien paksuudella.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

690 mm

760 mm

890 mm

420 mm

Runko: metallivärit: musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Käsinojat: Koivu, pyökki, tammi, saarni, laminaatit: Koivu, pyökki, 

tammi, valkoinen, tummanharmaa, musta, vaaleanharmaa, 

vakiopetsivärit

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka
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Logo
NOJATUOLI

Design Raimo Räsänen

Logo-lepotuoli sopii erinomaisesti esimerkiksi yleisiin tiloihin ja 

aulatiloihin. Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa 

yhdistetään puuta ja metallia. Selkeät, yksinkertaiset muodot. 

Aulakalustoon on saatu istuinmukavuutta ja muhkeutta istuin- ja 

selkäosien paksuudella.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

590 mm

570 mm

820 mm

450 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat

Jalat: musta, valkoinen, harmaa, hopea, kromi

Kirjoitusalusta: koivu, pyökki
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Logo
SOHVA

Design Raimo Räsänen

Logo-sohva sopii erinomaisesti esimerkiksi yleisiin tiloihin ja aulatiloihin. 

Logo-sarja on kevyttä ja pelkistettyä muotoilua, jossa yhdistetään 

puuta ja metallia. Selkeät, yksinkertaiset muodot. Aulakalustoon on 

saatu istuinmukavuutta ja muhkeutta istuin- ja selkäosien 

paksuudella.

Leveys

Syvyys

Korkeus

Istuimen korkeus

1610 mm

760 mm

890 mm

420 mm

Runko: metallivärit: musta, valkoinen, hopea, harmaa, kromi

Käsinojat: Koivu, pyökki, tammi, saarni, laminaatit: Koivu, pyökki, 

tammi, valkoinen, tummanharmaa, musta, vaaleanharmaa, 

vakiopetsivärit

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat ja nahka
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