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Monkey
2H SOHVA

Design Ilari Jääskeläinen ja Petteri Häkkinen

Kotimainen, Lahdessa valmistettu Monkey-sohva on ilmeeltään kevyt 
ja sen korkea maavara ja kaunis pyöreys selkä- ja käsinojissa tuovat 
leikkisää ja rentoa ilmettä. Monkey-sohvan hyväntuulinen ja hauska 
ulkonäkö tarjoaa ison sylin mukavaan ja rentoon oleiluun, ja runsas 
maavara luo ilmavuutta sohvalle. Monkey on designiltaan ajaton, joten 
se on ilmeeltään yhtä pitkäikäinen kuin sen laadukkaat materiaalitkin. 
Kiintoverhoiltu istuin ja vaahtomuovitäyte istuintyynyissä antaa 
ryhdikkään ja tukevan istuinmukavuuden. Sohvan selkänojatyynyt 
ovat irralliset.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuinkorkeus
Istuinsyvyys

2140 mm
1020 mm
850 mm
460 mm
630 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
Jalat: metalli: musta ja valkoinen, puu: luonnon värinen tammi, 
koivu, petsattu musta ja petsattu valkoinen
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Monkey
3H SOHVA

Design Ilari Jääskeläinen ja Petteri Häkkinen

Kotimainen, Lahdessa valmistettu Monkey-sohva on ilmeeltään kevyt 
ja sen korkea maavara ja kaunis pyöreys selkä- ja käsinojissa tuovat 
leikkisää ja rentoa ilmettä. Monkey-sohvan hyväntuulinen ja hauska 
ulkonäkö tarjoaa ison sylin mukavaan ja rentoon oleiluun, ja runsas 
maavara luo ilmavuutta sohvalle. Monkey on designiltaan ajaton, joten 
se on ilmeeltään yhtä pitkäikäinen kuin sen laadukkaat materiaalitkin. 
Kiintoverhoiltu istuin ja vaahtomuovitäyte istuintyynyissä antaa 
ryhdikkään ja tukevan istuinmukavuuden. Sohvan selkänojatyynyt 
ovat irralliset.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuinkorkeus
Istuinsyvyys

2410 mm
1020 mm
850 mm
460 mm
630 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
Jalat: metalli: musta ja valkoinen, puu: luonnon värinen tammi, 
koivu, petsattu musta ja petsattu valkoinen

| Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen04/29/2022



© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

Monkey
KULMASOHVA

Design Ilari Jääskeläinen ja Petteri Häkkinen

Kotimainen, Lahdessa valmistettu Monkey-sohva on ilmeeltään kevyt 
ja sen korkea maavara ja kaunis pyöreys selkä- ja käsinojissa tuovat 
leikkisää ja rentoa ilmettä. Monkey-sohvan hyväntuulinen ja hauska 
ulkonäkö tarjoaa ison sylin mukavaan ja rentoon oleiluun, ja runsas 
maavara luo ilmavuutta sohvalle. Monkey on designiltaan ajaton, joten 
se on ilmeeltään yhtä pitkäikäinen kuin sen laadukkaat materiaalitkin. 
Kiintoverhoiltu istuin ja vaahtomuovitäyte istuintyynyissä antaa 
ryhdikkään ja tukevan istuinmukavuuden. Sohvan selkänojatyynyt 
ovat irralliset.

Leveys
Syvyys
Korkeus
Istuinkorkeus
Istuinsyvyys

3050 mm
2580 mm
850 mm
460 mm
630 mm

Verhoilu: ISKUn vakiokankaat
Jalat: metalli: musta ja valkoinen, puu: luonnon värinen tammi, 
koivu, petsattu musta ja petsattu valkoinen
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Istuinkorkeus: 460 mm
Sohvan korkeus 850 
mm
Istuinsyvyys: 630 mm
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