
mokykliniai baldai
ISKU



ISKU susikūrė kaip šeimos verslas – toks liko ir iki šiol. 
Šiuo metu verslą sėkmingai valdo ir šeimos 
tradicijų tęstinumą užtikrina jau trečiosios kartos 
atstovai – optimizmu trykštantys Seppo Vikström ir 
jo sesuo Nea Vikström. Atsakomybę brolis ir sesuo 
dalinasi pusiau: Seppo rūpinasi gaminių kokybe, o 
Nea dalyvauja produktų kūrimo procese ir užtikrina 
išskirtinį gaminių dizainą bei patogumą.

ISKU istorija



ISKU, įkūnydama suomišką kultūrą ir pasaulėžiūrą, nuo seno 
remiasi trimis pagrindinėmis vertybėmis: 

I. ilgaamžiškumu;

II. laikui nepavaldžiu dizainu;

III. atsakingu požiūriu į aplinką.

VertybėsISKU vertybės

Produktai 
ir

paslaugos

Prekės 
ženklas 
ir ryšiai

Pardavimai ir kanalai

• Per metus prisidedame prie >60 mokyklų, universitetų ir
kitų mokymosi įstaigų baldų atnaujinimo;
• Esame pajėgūs įgyvendinti didelės vertės projektus;
• Galime lanksčiai derintis dėl apmokėjimo klausimų;
• Baldams suteikiame 5 metų garantiją;
• Nemokamai rengiame dizaino ir vizualinius sprendimus
projektams;
• Konsultuojame dėl techninių niuansų ir įgyvendinimo.



Prima
Prima yra daugiafunkcinių 
mokyklinių baldų serija, skirta 
įvairaus amžiaus moksleiviams.



Serijos Prima baldai, tai daugelio bandymų ir 
testavimų darbo vaisius. 
Primos tikslas - maksimalus patogumas ir 
ergonomiškumas.



• Kėdžių matmenys atitinka Prima stalų matmenis, jų 
aukštis reguliuojamas;

• Kėdės pagamintos iš laminato, polipropileno ar           
medienos-plastiko kompozito;

• Polipropileno ir medienos-plastiko kompozito kėdės yra 
lanksčios ir prisitaiko prie sėdinčiojo judesių, užtikrina 
patogų sėdėjimą;

• Kėdės stabiliai laikosi užkeltos ant stalo.

Medienos kompozito medžiaga

Kompozito sudėtyje yra sėkmingai sujungtos geriausios 
medienos ir plastiko savybės, suteikiančios produktui 
medienos pojūtį ir plastiko elastingumą, lengvumą ir 
patvarumą. Medienos pluoštas, naudojamas kaip 
žaliava, pagamintas taikant aplinkai draugiškus 
metodus. Ekologiškumo atžvilgiu plastiko dalis 
polipropilenas yra viena mažiausiai problematiškų 
plastiko rūšių. Jame nėra aplinkai ir žmonėms kenksmingų 
medžiagų.

Medienos-plastiko kompozitą galima utilizuoti deginant-
degant nesusidaro toksiški junginiai. Svarbiausia
kompozito sudėties ypatybė yra ekologiškumas.

Moksleivių kėdės Prima
Lanksti medžiaga  prisitaiko 
prie kūno judėjimo;

Suapvalinta, smūgiams 
atspari forma;

Aukščio reguliavimas;

Lenktas pagrindas lengvina 
valymą;

Keičiami pagrindo
antgaliai.



Prima stalai

Rašomasis stalas Prima su tiesiu stalviršiu turi rėmo 
aukščio reguliavimo mechanizmą ir gerai apgalvotas 
bei mokymosi procesui idealiai tinkančias detales: 
apsaugotus stalviršio kraštus, kabliuką kuprinei bei 
machanizmą kėdės pakabinimui, taip pat specialų 
kojų dizainą. Šios stalo ypatybės garantuoja maksimalų 
komfortą, saugumą ir nesudėtingą priežiūrą. Stalviršis 
gali būti beržinis arba laminatas.

Smūgiams atsparus kraštas
Stalo paviršius su Teamix lietu kraštu yra ypač stiprus, 
atsparus ir lankstus, todėl stalai su šiuo kraštu tarnaus 
ilgiau. Paviršiaus kraštai yra lieti naudojant specialią 
ISKU sukurtą liejimo technologiją. Briauna 4 mm storio.



Rašomasis stalas Summa idealiai tinka tiek individualiam 
mokymuisi, tiek darbui grupėje. Stalus lengva stumdyti ir 
išstatyti į norimo didžio grupes. Unikalumo šiems baldams 
suteikia nestandartinė trapecijos forma. Klasėje šie stalai 
sukurs kūrybą skatinančią, žaismingą aplinką.
Stalo kojos gali būti montuojamos su ratukais.
Papildomai galima pasirinkti laidų krepšį, įrengiamą po 
stalviršiu.
Kojų atramos: aukštis fiksuotas, viena koja T formos, 
priekinės su arba be ratukų. Rėmo spalva: bordo, mėlyna, 
grafito pilka, sidabrinė, beržo, juoda arba balta. Aukštis 
pasirenkamas iš keturių aukščio variantų - 
64, 71, 73 ir 83 cm. 
Stalviršis išskirtinis patvaria 4 mm storio įlieta briauna.

Stalai Summa



Tendo baldai išskirtini savo universalumu. 
Skandinaviškas minimalistinis šių baldų 
dizainas tiks įvairiame interjere.

Tendo spintelės



Tendo Oppi spintelės skirtos laikyti daiktams ugdymo 
įstaigose – nuo standartinių knygų lentynų iki 
individualios mobilios darbo zonos. Spintelėse Tendo 
Oppi galima įrengti ratukus, kojeles ar cokolį – šviesiai 
pilkos, tamsiai pilkos ar baltos spalvos. Spintelių priekinės 
durelės pagamintos iš įvairių spalvų MDF plokštės. 
Tendo spintelės tarnauja ir kaip patalpos skirtukai. 
Galima pasirinkti įvairių dydžių spinteles, durelių ir stalčių 
skaičių.

Tendo Oppi spintelės



Kivikko 
Kivikko, tai pufai padaryti iš perdirbto 
putų poliuretano ir apvilkti audiniu.
Pufai parduodami komplektuose po 
keturis (A, B, C ir D). 
Keturių pufų komplektas užima 1 m² 
dydžio erdvę.



Mukula - magnetinė siena su magnetiškai prikabinamais
pufais. Siena sukuria garsą slopinantį efektą 
patalpoje, kartu interjerui suteikdama spalvų ir 
įvairiapusiškumo. Įvairių spalvų pagalvėlių tipo sėdynės - 
apvalios, ovalios, kvadratinės ir trikampės. Jas galima 
naudoti ir ugdymo tikslais: su Mukula vaikai mokosi 
identifikuoti ir suskirstyti formas ir spalvas.

Mukula



Amphi pufai stilistiškai panašūs į 
amfiteatro išdėstymą, sceną, todėl 
puikiai tinka tiek mokymosi klasėms, 
tiek būrelių erdvėms įrengti ar tiesiog 
kurti įvairų išdėstymą su Kivikko pufais. 
Amphi pufuose taip pat galima
įmontuoti ratukus, kojeles ar filco 
(veltinio) pagrindą.

Amphi



Tutor - reguliuojamo aukščio kėdė ant ratukų leidžia 
moksleiviams ergonomiškai ir patogiai dirbti
laboratorijose ir atlikti kitas užduotis. 
Visi kėdės kraštai užapvalinti. Free-Float mechanizmas 
leidžia nepriklausomai reguliuoti sėdynės ir atlošo kampą. 
Atlošo aukštis ir kampas reguliuojamas. 
Tylūs guminiai ratukai su įmontuotais stabdžiais kietam ar 
minkštam grindų paviršiui, pritvirtinti prie penkiakampio 
plastiko pagrindo. Dujinių spyruoklių mechanizmas. 
Kėdės sėdynės aukštis: 39–50 cm.

Tutor

Still Light in the Box
Darbo kėdė Still Light ergonomiška, patogi ir 
kokybiška. Kartu su reguliuojamo aukščio stalu sukursite 
sveiką ir patogią darbo vietą tiek biure, mokykloje, tiek 
namuose.
ISKU siūlo dizainerio Antti Olin sukurtas biuro kėdes Still. 
Žema ir tvirta darbo kėdė pasižymi universaliu reguliavimu 
(sėdimosios dalies aukštis ir gylis, nugaros atramos aukštis). 
Galimybė komplektuoti su mechanizmu, kuris sėdimosios
dalies ir nugaros atramos pasipriešinimą automatiškai 
pritaiko prie sėdinčiojo svorio.



3016

UPis1

Aukšta biuro kėdė 3016 pasižymi kompaktiškumu,
paprastumu ir universaliomis valdymo galimybėmis. 
Ši kėdė gaminama su sėdimosios dalies paminkštinimu ir 
kojų atrama. Nugaros atramos ir sėdimosios dalies 
apmušalo kraštai yra apsaugoti plastikine juostele, o tai 
padeda išvengti apibraižymo ankštoje erdvėje.

UPis1 - tai universali kėdė, su kuria galite sukinėtis 360 
laipsnių kampu ir reguliuoti jos aukštį. Šios kėdės dugnas 
padarytas iš tvarios sintetinės gumos, atsparus įbrėžimams. 
Dėl balansinės struktūros ši kėdė lavina įvairius kūno 
raumenis.



Tutto Active

Mac

Tutto Active, tai balninė kėdė, pradėjusi balninių
kėdžių madą. Tutto skirta aktyviam darbui, ji yra
patogi ir lengva. Unikalumo šiai kėdei suteikia
elegantiškas dizainas.

Reguliuojamo aukščio kėdė ant ratukų leidžia 
moksleiviams ergonomiškai ir patogiai dirbti laboratorijose 
ir atlikti kitas užduotis. Visi kėdės kraštai užapvalinti.
Free-Float mechanizmas leidžia nepriklausomai reguliuoti 
sėdynės ir atlošo kampą. Reguliuojamas ir atlošo aukštis. 
Tylūs guminiai ratukai su įmontuotais stabdžiais kietam ar 
minkštam grindų paviršiui, pritvirtinti prie penkiakampio 
plastiko pagrindo. Dujinių spyruoklių mechanizmas. Kėdės 
sėdynės aukštis: 39–50 cm.



Matrix Y

Matrix I

Darbo stalas ISKU Matrix Y yra puikus pasirinkimas, jei norite 
modernaus darbastalio. Šis stalas vartotojui pakankamai 
erdvus ir ergonomiškas. Stalas ISKU Matrix Y yra tvirtas, 
klasikinės formos, tačiau stilingas ir modernus, derantis prie 
įvairaus biuro interjero dizaino ir stiliaus. Šis stalas gali būti 
dviejų aukščių: standartinio 73cm ir paaukštintas 90cm.
Staluose galima įmontuoti įvairius priedus ir aksesuarus 
suteikiančius lankstesnes darbo galimybes. Matrix Y tiks tiek 
klasėms, tiek valgykloms.

Pagrindinis šio stalo privalumas ir funkcija yra rankiniu būdu 
reguliuojamas kiekvienos kojos aukštis. Visų keturių kojų 
apatinėse dalyse yra įtvirtintas mechanizmas leidžiantis 
sukant ranka reguliuoti kiekvienos kojos aukštį atskirai. 
Stalo aukštis kilnojasi nuo 63 iki 83,5 cm. 



ISKU Style

Mix
Reguliuojamo aukščio stalas Mix - pritaikytas ergonomiškai 
darbo vietai, ypač namuose, kur nėra daug laisvo ploto 
dideliam darbo stalui. 
Kilnojami stalai Mix lengvai pritaikomi ir biuruose, ypač 
tinka darbui grupėse, mobilūs ir kompaktiški. 
Pagrindinis skirtumas nuo elektra reguliuojamo aukščio 
stalų - hidraulinis kilnojimo mechanizmas.

ISKU style - elektra reguliuojamas stalas. Turi platų aukščio 
diapazoną, prie jo galima dirbti tiek sėdint, tiek stovint. 
Aukščio keitimas patogus - reguliuojamas stale įmontuoto 
pulto pagalba. 
ISKU style - dažnas pasirinkimas ir namuose, ir biure. 
Minimalistinis dizainas tinka prie įvairaus interjero. 



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Isku Style elektrinis stalas, Duo kėdė, Tendo spintelė.



Dyyni sofą galima suformuoti iš 
vienviečio, dviviečio ar triviečio pagrin-
do, ant kurio išdėstyti rėmo komponentai 
ir papildyti atlošais, ranktūriais, šoniniais
staleliais ar žurnalų lentynomis.
Galimas ir kampo modelis.
Vienvietėje sofoje, staliuke ir žurnalų
lentynoje galima įrengti ratukus.

Dyyni



Inkoo Pro High, tai akustinės sofos ir 
foteliai. Šie baldai naudojami norint 
sukurti ramią zoną pokalbiams ar poilsiui. 
Aukustinės baldo sienelės slopina aplinkos 
šurmulį, kas padaro Inkoo Pro High 
nepakeičiamu mokyklose ar ofisuose.

Inkoo Pro High



Kaari sofos įneš patalpai unikalumo, jos dažnai statomos 
vestibiuliuose ar poilsio erdvėse. Kaari sofas galima įvairiai 
modeliuoti, naudojant nepertraukiamas formas, jungiant 
tiesius ir lenktus elementus. Lenkti elementai turi vidinius ir 
išorinius linkius, dviejų aukščių atlošus ir padalijančias 
širmas. 

Kaari



Krėslas ir sofa BOX pasižymi unikaliu dizainu ir akustiniais 
sprendimais, leidžiančiais efektyviai slopinti išorinį triukšmą. 
BOX idealiai tinka viešosioms erdvėms ir atviro tipo
biurams, nes sukuria puikias sąlygas privatiems pokalbiams 
arba skambučiams, darbui tyloje arba tiesiog mėgavimuisi 
poilsio minute. Šie baldai gali būti naudojami kaip erdvę 
skaidančios pertvaros arba pastatomi vienas priešais kitą, 
taip sukuriant „kambario kambaryje“ efektą. 

The Box Lounger



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Box Lounger (kairėje), Option konferencinis stalas, Duo konferencinės kėdės.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Kivikko pufai, Kaari sofa, Mukula pufai (dešinėje), Swing kavos staliukas.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: IskuSyle T EL elektrinis stalas, Still ofiso kėdė (dešinėje), Oksa stalas (kairėje), Aino Pro (dvi virtuvinės kėdės), Tuoli kėdė, 
Roope taburetės.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: BW Active staliukas, Tutto active kėdė.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Summa GA mokykliniai stalai, Rudolf kėdės.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Minkštasuoliai Free, Osio kavos staliukai.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Mukula magnetinės lentos ir Mukula pufiai, Dio stalai, Lightness kėdės, Syke modulinė sofa, Move stalas.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Mukula magnetiniai pufai (kairėje), Noppa pufai.



Nuotraukoje pavaizduoti produktai: Inkoo Pro HIgh akustinės sofos, Kivikko pufai, Osio staliukai.



Prima kėdės

Medžiagos:

Sėdynė ir nugaros atrama:
 
• naturalaus beržo; 
• laminato;
• polipropeleno. 

Spalvos:
 
• pilka; 
• mėlyna; 
• žalia; 
• raudona; 
• burgundinė. 

Metalinės dalys:
 
• grafito; 
• juodos, baltos; 
• mėlynos; 
• žalios; 
• burgundnės; 
• chrominės spalvos.

Daugiau informacijos:

Nugaros atrama yra formos, skirtos kuprinei pasikabinti. (Išskyrus 
kėdes pagamintas iš polipropeleno.)

Kėdžių aukštis reguliuojamas:

3-5 diapazonas (3-35 cm; 4-38 cm; 5-43 cm);

5-7 diapazonas (5-43 cm; 6-46 cm; 7-51 cm) 

Prima iš polipropileno.

Prima iš laminato ar 
naturalaus beržo.



Prima stalai

Medžiagos:

Metalinis rėmas: 

• grafito; 
• žalios;
• mėlynos;
• burgundinės (raudonos); 
• chrominės, 
• juodos;
• baltos spalvos. 
(Dažytas milteliniu būdu.)
 
Rėmo aukštis reguliuojamas:

3-5 diapazonas (3-59 cm; 4-64 cm; 5-71 cm);

5-7 diapazonas (5-71 cm; 6-76 cm; 7-82 cm) 

Stalviršis: beržo masyvas arba laminatas.

Prima 1131 stalas galimas tik iš laminato. Prima 1128, 1130 ir Prima 1131 
galima pasirinkti su spalvotu stalviršio kraštu. Stalviršis turi 4 mm storio įlietą 
briauną.

Daugiau informacijos:

Kruopščiai apgalvotos detalės, tokios kaip saugūs atsidarančios dalies kraštai, kabliukas kuprinei, kėdės prikabinimo prie 
stalo mechanizmas ir atrama kojoms. Šie dizaino sprendimai sukuria optimalų komfortą, lengvą paviršiaus valymą ir sau-
gumą. Prima 1131, ir Prima 1128 su stalviršio kraštu, turi integruotas talpas popieriaus lapams ir rašymo priemonėms pasidėti. 
Šie stalai gali būti gaminami ir su antimikrobiniais paviršiais.

Prima stalviršių tipai.

Standartiniai 
stalviršiai.

Stalviršiai su 
stalčiuku.

Galima opcija 
su keičiamu 
stalviršio pasvyrimo 
kampu.



Summa stalai

Medžiagos:

Metalinės kojos: 
• grafito;
• sidabrinės; 
• chrominė; 
• juodos; 
• baltos;
• mėlynos;
• žalios; 
• burgundinės spalvos. 
(dažytos milteliniu būdu).

Rėmo aukštis fiksuotas:

I.  64 cm;
II. 71 cm;
III. 73 cm;
IV. 83 cm.

Stalviršis: beržo masyvas arba laminatas.

Stalviršiai: 
spalvoti ir medžio imitacijos laminatai. 

Galima pasirinkti su spalvotu stalviršio kraštu:

Daugiau informacijos:

Kojos gali būti ir su fiksuojamais arba 
paprastais ratukais.
Stalviršiai gali būti gaminami ir iš 
antimikrobinės medžiagos.



Tendo spintelės

Išmatavimai:

Plotis: 40, 60 ir 80 cm.
Rėmo gylis: 43 cm.
Aukštis: 49, 87, 126, 164 ir 202 cm.

Lentynų skaičius:

• 48 cm aukštis: 1-a lentyna
• 87 cm aukštis: 2-a lentyna
• 126 cm aukštis: 3-ia lentyna
• 164 cm aukštis: 4-ta lentyna
• 202 cm aukštis: 5-ta lentyna

Medžiagos:

Rėmas ir lentynos:

• natūralus beržas; 
• bukas; 
• tonuotas bukas;
• baltas ir šviesiai pilkas melaminas.

Rankenėlės: 

• sidabrinės; 
• baltos;
• chromuotos. 

Pagrindas ir kojos: 

• šviesiai pilkos;
• pilkos;
• baltos spalvos.

Daugiau informacijos:

Aukščiai 49, 87 ir 126 cm galimi su 
reguliuojamomis kojomis ir ratukais. 164 cm ir 202 cm
aukščiai galimi su pagrindu arba reguliuojamomis kojomis.



Tendo spintelės su durelėmis

Išmatavimai:

Plotis: 40, 60, 80 ir 120 cm.
Rėmo gylis: 43 cm.
Aukščiai: 87, 126, 164 ir 202 cm.

Lentynų skaičius:

• 87 cm aukštis: 2-a lentyna
• 126 cm aukštis: 3-čia lentyna
• 164 cm aukštis: 4-ta lentyna
• 202 cm aukštis: 5-ta lentyna

Gali būti su rūbams skirtu skyriumi, su lentynėle skyriaus viršuje ir 
vamzdžiu rūbams.

Medžiagos:

Rėmas ir lentynos: 

• natūralus beržas; 
• bukas; 
• tonuotas bukas; 
• baltas ir šviesiai pilkas melaminas.

Rankenėlės: 

• sidabrinės; 
• baltos;
• chromuotos. 

Pagrindas ir kojos šviesiai pilkos spalvos.

Daugiau informacijos:

Aukščiai 49, 87 ir 126 cm galimi su reguliuojamomis kojomis ir ratukais. 
Galima užsisakyti su antimikrobinėmis rankenomis.



Tendo spintelės

Išmatavimai:

Plotis: 90 cm
Gylis: 45 cm
Aukštis: 126 cm
Pranešimų lenta: 88x50x1cm (gali būti 
kabinama ant spintelės šono)

Medžiagos:

Rėmas, vidus ir durys: 
baltas melaminas ir šviesiai pilkas melaminas.
Pagrindas ir kojos - šviesiai pilkas plastikas. 
Rankenos: sidabrinės, baltos ir chrominės.

Daugiau informacijos:

Rakinama. 

Aksesuarai: 
• kompaktinių diskų stovas; 
• stalčiai;
• dokumentų stovas; 
• dokumentų laikiklis;
• pranešimų lenta;
• minkšta galinė sienelė; 
• įrankių juosta galima kaip priedas viršutinei lentynai. 

Galima pagaminti ir su antimikrobinėmis 
rankenėlėmis.



Tendo spintelės stumdomomis durimis

Išmatavimai:

Plotis: 80 ir 120 cm.
Rėmo gylis: 43 cm.
Aukštis: 87, 126 cm.

Lentynų skaičius:

87 cm aukštis: 2 lentynos
126 cm heigh: 3 shelves

Medžiagos:

Rėmas ir durys:
 
• baltas melaminas ir šviesiai pilkas melaminas; 
• natūralus beržas; 
• bukas; 
• tonuotas bukas. 

Pagrindas: kojelės, ratukai arba plintusas

Rankenos: sidabrinės, juodos, baltos ir chrominės.

Daugiau informacijos:

Rankenos gali būti antimikrobinės.



Tendo spintelės AV

Išmatavimai:

Aukštis: 104 cm.
Plotis 40 ir 80 cm.
Atstumas tarp viršutinės ir apatinės lentynos- 13,5 cm.

Medžiagos:

Rėmas ir  durys: 
• natūralus beržas; 
• bukas;
• tonuotas bukas;
• baltas ir šviesiai pilkas melaminas.

Stiklinės durys skaidraus stiklo. 
Lentynos yra šviesiai pilko melamino spalvos. 
Lentynos už stiklo visada yra rėmo spalvos. 
Rankenos sidabrinės, baltos arba chrominės.
Viršus šviesiai pilkas.

Daugiau informacijos:

AV lentynos ir spintelės gali būti padarytos ant standartinių spin-
telių, kurių plotis 80 ar 30 cm. Ratai - 4, du iš jų fiksuojami. Spintelės ir 
lentynos gali būti pagamintos su minkštu galu ir skydu skirtu laidams 
(natūralaus beržo, buko ir tonuoto buko). 
Galimos antimikrobinės rankenėlės.



Tendo spintelės AV

Medžiagos:

Rėmas: beržas, bukas, tonuotas bukas, baltas 
arba pilkas melaminas.
Durys ir priekinė plokštė: dažyta mdf plokštė.

Spalvos:

Daugiau informacijos:

Galima pasirinkti su minkšta nugarine dalimi. 
Stalčių priekinės plokštės lengvai 
pakeičiamos, kaip ir minkšto užsidarymo 
mechanizmas.
87 cm aukščio spintelė galima su pagrindu, 
kojelėmis arba ratukais. 126 ir 164 cm aukščio 
spintelės galimos tik su pagrindu arba 
ratukais.
Baldas gali būti su antimikrobiniu paviršiumi.







Tendo ir Tendo Oppi išmatavimai









Kivikko pufai
24 cm

40 cm

54 cm

Stalviršis ir oda apmuštas 
pagrindas 

Oda apmuštas pagrindas

Medžiagos:

Pagaminta iš perdirbto putų poliuretano. 
Aptraukta, audiniu arba oda.
Gali turėti odos arba audinio pagrindą.

Stalas - laminatas.

Daugiau informacijos:

Pufai pardavinėjami po keturis.
Gali būti ir antimikrobiniai.



Mukula

Medžiagos:

SIenos elementas - audinys. 
Pufai - audinys arba oda.

Daugiau informacijos:

Pufai tvirtinasi prie sienos elementų, ar kitų metalinių paviršių magnetais.

Pufai gali būti skirtingų formų: 
• apskritimo; 
• elipsės; 
• kvadrato; 
• apskritimo. 

Trys skirtingi aukščiai:
• 70 mm
• 160 mm
• 230 mm
     
Yra galimybė pagaminti su antimikrobiniu paviršiumi.

Pufų aukščiai:

Žemas

aukštis: 7 cm

Vidutinis

aukštis: 16 cm

Aukštas

aukštis: 23 cm

Pufų formos:



54 cm

40 cm

26 cm

Amphi

Medžiagos:

Pufai aptraukti audiniu. 
Vienodo aukščio pufai visada būna tos pačios spalvos.  
Standartiškai šie pufai būna su ratukais (5 ratukai vienam pufui). 
Gali būti ir su padukais, vietoj ratukų.
Ekologiškais pasirinkimas: gamybos metu atlikusi medžiaga perdirbama.

Galima gaminti su antimikrobiniu paviršiumi.



Tutor 
Medžiagos:

Sėdynė ir nugaros atrama:
• bukas; 
• tonuotas bukas; 
• laminatas. 

Apmušimas: 
audinys arba be apmušimo. 

Kryžminė bazė: 
aliuminio arba plastikinė.
 
Galima pasirinkti ratukus arba stabilias atramas. Aukštos TUTOR darbo 
kėdės visuomet yra su stabiliomis atramomis bei pamina.

Daugiau informacijos:

Galima pasirinkti standartinį arba lengvesnį dujinį mechanizmą aukščiui 
reguliuoti. 

Sėdėjimo aukščio, sėdėjimo kampo, sėdėjimo gylio ir juosmens įtvirtinimo 
reguliavimai. 

Apmuštos sėdimosios dalys priekyje turi U formos plastikinę apsaugą.



3016

Medžiagos:

Kryžmė pagaminta iš plastiko arba aliuminio 

Sėdynė ir atrama apmuštos audiniu.

Daugiau informacijos:

Galima reguliuoti atramos aukštį ir pakrypimą.
Dujinis kėdės aukščio reguliavimas. 
Minkšto sustojimo ratukai.
Galima užsisakyti su atrama kojoms.
Galimas antimikrobinis paviršius.



Upis1

Medžiagos:

Korpusas: poliamidas. 

Apačia: elastinga braižymui atspari sintetinė guma. 
Tvirtai stovi ant žemės.
Paminkštinta apvali sėdynė. 

Daugiau informacijos:

Aukščio reguliavimas. 
Galimybė apsisukti 360° kampu.
 
Kėdė gali būti šešių spalvų: 
• juoda; 
• balta; 
• raudona; 
• geltona;
• mėlyna. 

Sėdynė ir kėdės pagrindas pilkos spalvos. 



TUTTO ACTIVE

Medžiagos:

Koja milteliniu būdu purkštas plienas, su ratukais; sėdimoji dalis beržo 
mediena, kuri gali būti vilka gobelenais.

Spalvos: 

Koja balta arba juoda. 
Gobelenai, odos – įvairūs.

Daugiau informacijos:

Galima užsakyti ir vaikams tinkamą (mažesnę) Tutto versiją.
Sėdėjimo aukščiai 500 - 750 mm / 390-510 mm.



Mac
Medžiagos:

Sėdynė ir nugaros atrama:
aminatas arba polipropelenas (beržo ar buko imitacija, pilka, mėly-
na, žalia, burgundiška.)

Metalinės dalys:

sidabro, juodos, baltos, mėlynos, žalios, burgundiškos, chrominės 
spalvos. 

Kryžmė - pilkas plastikas ar aliuminis.

Daugiau informacijos:

Galima apmušti audiniu. Žema versija galima su ratukais ar padeliais. 
Aukšta versija visada su padeliais ir atrama kojoms. 
Aukštis reguliuojamas dujiniu būdu.

Galima su antimikrobiniu paviršiumi.



Matrix I/J

Medžiagos:

Stalviršio galimi variantai: 
• natūralus beržas; 
• bukas; 
• ąžuolas.

Kojų spalvos: 
• tamsiai pilka; 
• šviesiai pilka;
• blizgus chromas.

Daugiau informacijos:

Galima apmušti audiniu. 
Žema versija galima su ratukais ar padeliais. 
Aukšta versija visada su padeliais ir atrama kojoms. 
Aukštis reguliuojamas dujiniu būdu.

Galima su antimikrobiniu paviršiumi.

Matrix I Tall - baro tipo stalas



Daugiau informacijos:

Šis stalas gali būti dviejų aukščių: 
standartinio 73cm ir paaukštintas 90cm. 

Galima pasirinkti bet kokio dydžio ir spalvos stalo paviršių. 
Staluose galima įmontuoti įvairius priedus ir aksesuarus suteikiančius 
lankstesnes darbo galimybes.

Matrix Y

Medžiagos:

Stalviršio galimi variantai: 
• natūralus beržas; 
• bukas; 
• ąžuolas.

Kojų spalvos: 
• tamsiai pilka; 
• šviesiai pilka;
• blizgus chromas.



Matrix T 

Daugiau informacijos:

Kėlimosi aukštis: nuo 66 cm iki 81 cm.
Kilnojasi renkiniu būdu.

Medžiagos:

Stalviršio galimi variantai: 
• natūralus beržas;
• bukas;
• ąžuolas.

Kojų spalvos: 
• tamsiai pilka;
• šviesiai pilka;
• blizgus chromas.



Matrix EASY T EL

Daugiau informacijos:

Kėlimosi aukštis: nuo 66 cm iki 81 cm.
Kilnojasi renkiniu būdu.

Medžiagos:

Stalviršio galimi variantai: 
• natūralus beržas; 
• bukas; 
• ąžuolas.

Kojų spalvos: 
• tamsiai pilka; 
• šviesiai pilka;
• blizgus chromas.



Medžiagos:

Medinės dalys: 
• naturalios spalvos beržas ir bukas; 
• tonuotas bukas.

Metalinės dalys: 
• grafitas; 
• sidabras;
• chromas;
• juodai ar baltai dažytas metalas.

Apmušalas - audinys.

Minkštasuolis Dyyni
Daugiau informacijos:

Sofos dalys gali būti deliojamos pagal poreikį. 

Galimi porankiai, atlošas ar integruojamas stalas.



Medžiagos:

Metalinį rėmą alima rinktis iš trijų spalvų:

sidabrinės; 
grafito pilkos;
chromo.

Apmušalas - audinys.

Sofa Inkoo Pro high

Daugiau informacijos:

Dvi sofos gali būti sujungiamos 

naudojant INKOO PRO HIGH sienelę, taip sukuriant ramią 
aplinką trumpiems  susitikimams ar privatiems pokalbiams 
telefonu.



Medžiagos:

Apmušalas: audinys. 
Metalinės dalys: sidabrinės, grafito pilkos arba chromo spalvos.

Daugiau informacijos:

Sofos dalys gali būti deliojamos pagal poreikį. Galimi poran-
kiai, atlošas ar integruojamas stalas.

Minkštasuolis Dyyni



Medžiagos:

Rėmas: 
suformuotas beržas, gali būti juodos arba baltos spalvos.
 
Vidinis baldo paviršius gaminamas iš aukštos kokybės putplasčio 
(apmuštas medžiaga). 
Pagrindas: lakuoto plieno vamzdelis arba dažytas medis. 

Box Lounger akustinis fotelis



Kontaktai:
P. Lukšio g. 21, 
Vilnius, LT09132. 
Ogmios Miestas

tel. +370 640 64041

info@isku.lt


