Hinnasto

Pöydät
Tilaustuotteina saatavilla eri kankaita, värejä
ja lisätoimintoja

Altius sähkötoimistopöytä

Alba kääntöpöytä

Sähköisesti korkeussäädettävä, hiljaisella
moottorilla varustettu tukeva toimistopöytä.
Saatavilla kahdessa eri koossa.

Soveltuu eri tiloihin: toiminnallinen ja pieneenkin tilaan taittuva pöytä toimii monessa
eri käyttötarkoituksessa. Saatavilla kahdessa eri koossa.

•

Hinta 800 x 1200 396,00 EUR

•

Hinta 800 x 1400 405,00 EUR

•

Kansi valkoinen (25 mm melamiini)

•

Jalka valkoinen, korkeussäätö
kaksivaiheinen 696 - 1196 mm

•

Nostokapasiteetti 160 kg

•

Turvallinen, törmäystunnistin

•

Takuu 2 vuotta

Hinnat alk. 396,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

•

Koot: 1400x700 / 1600x800

•

Kansi 25 mm melamiini, väri valittavissa

•

Takuu 2 vuotta

Hinnat alk. 373,00 €

Hinnasto

Toimistotuolit
Tilaustuotteina saatavilla eri kankaita, värejä
ja lisätoimintoja

Toimistotuoli Queen Low

Toimistotuoli Queen High

Toimistotuoli Lux

Perinteinen, kattavasti varusteltu työtuoli
harmaalla, kulutusta kestävällä verhoilulla.

Perinteinen, kattavasti varusteltu työtuoli
harmaalla, kulutusta kestävällä verhoilulla.

•

Mustat muoviosat

•

Mustat muoviosat

Tyylikäs, nahkalla verhoiltu ja täysin varusteltu työtuoli. Tyylikkäät saumat, joiden
ompeleet saatavilla lisätilauksesta myös
kontrastivärillä.

•

5-haarainen musta pyöräjalka, itselukkiutuvat pyörät

•

5-haarainen musta pyöräjalka, itselukkiutuvat pyörät

•

Kaasujousi, ylös-alas säätö

•

Kaasujousi, ylös-alas säätö

•

Selkänoja säädettävällä 125° keinumekanismilla, kolme lukkiutuvaa asentoa

•

Selkänoja säädettävällä 125° keinumekanismilla, kolme lukkiutuvaa asentoa

•

Käsinojat irroitettavat ja korkeussäädettävät

•

•

Takuu 3 vuotta

225,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

•

Säätökulma 135°

•

4-vaiheinen selkänojan säätö

•

Seljänojan syvyyssäätö (jämäkkyys)

•

Selkänojan korkeussäätö ± 8 cm

säädettävä niskatuki

•

Käsinojat 4D-säädöllä

•

Käsinojat irroitettavat ja korkeussäädettävät

•

Pyörissä automaattinen jarrutus

•

Takuu 3 vuotta

268,00 €

455,00 €

Hinnasto

Toimistotuolit

Zero- G Toimistotuoli

Tasapainotuoli

Erittäin kevyt ja ilmava, helposti liikuteltava
toimistotuoli. Kaksi eri versiota: integroiduilla käsinojilla tai ilman käsinojia.

Tyylikäs ja turvallinen tasapainotuoli tuo
vaihtelua istumiseen. Tuoli pyörii 360° ja
keinuu +/- 20°.

•

Musta tai valkoinen runko

•

Musta jalusta, harmaa kangasverhoilu

•

Hengittävä istuinosa saatavilla eri
väreissä

•

Korkeussäätö 530 - 760 mm

•

Kallistuksen säätömekanismi

•

Turvallinen, ei luista lattialla, jalka kumipäällysteinen

•

5-haarainen jalka: polyamidi tai alumiini

•

Takuu 3 vuotta

314,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

91,00 €

Hinnasto

Muut
tuolit /
asiakastuolit
Gemina tuoli

Zenith tuoli

KUBS-sohvayksikkö

Mukava ja ilmava tuoli esimerkiksi neuvottelutiloihin, odotustiloihin tai tarvittaessa
myös ajoittaiseen työskentelyyn. Eri värejä!

Tyylikäs, ilmeeltään moderni ja kevyt
asiakastuoli esimerkiksi odotustilaan. Tuolin
selkänoja, istuinosa ja käsinojat muodostavat yhden, linjakkaan kokonaisuuden.
Saatavilla eri värejä!

Design-sohva, jossa on ryhdikäs muotokieli
ja dynaamiset väriyhdistelmät. Modulaarisista yksiköistä koostuva sohva on kompakti ja monikäyttöinen.

•

4-haarainen metallijalka pyörillä

•

Designin viimeistelevät ja tukevat
käsinojat

•

Jalkaosa joko valkoinen, musta tai kiillotettu alumiini

•

Istuinosa saatavilla väreissä: valkoinen,
harmaa, musta, sininen, oranssi

181,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

•

Kromiset jalat pyörillä (149,00 €)

Erilaisten modulaariyksiköiden avulla
voidaan rakentaa erilaisia kokoonpanoja:

•

Kromattu metallijalka (73,00 €)

•

Istuin ilman käsinojia

•

Pehmustettu istuintyyny

•

Kulmayksikkö yhdellä käsinojalla

•

Istuin kahdella käsinojalla

Hinnat alk. 73,00 €

205,00 € (650 x 650 x 720mm)

Hinnasto

O-Telpa

O-telpa on äänieristetty työtila – oma rauhallinen
keidas ja suojapaikka, johon voit vetäytyä toimiston hälinästä. Hyvin varustellut O-telpat valmistaa
latvialainen Kate.
Läpinäkyvä tila on tyylikäs ja eleetön ja siten helppo sijoittaa osaksi muuta sisustusta. Asiakas voi
itse valita tilan ulkoasun, sisustuksen ja vaadittavat tekniset ominaisuudet.
Saatavilla 4 eri versiota:
•

1 hengen tila (1100 x 1200 mm)

•

2 hengen tila (1200 x 2400 mm)

•

4 hengen tila (1400 x 2400 mm)

•

6 hengen tila (2000 x 2400 mm)

2, 4 ja 6 hengen tilat soveltuvat kokouksiin, ja ne
on mahdollista varustaa multimedialaitteilla ja
esitysnäytöillä.
Lisää hyvinvointia työskentelyyn
•

Lasiseinät luovat tilan tuntua ja avaruutta.

•

Sisäänrakennettu ilmanvaihtojärjestelmä
takaa raittiin ja hapekkaan ilman, mikä pitää
ajatukset vireänä

•

LED-valon kirkkautta voidaan säätää käyttäjän mieltymyksen mukaan.

•

Äänieristys vaimentaa äänet 35 desibeliin
asti.

Alk. 3 890,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

Hinnasto

Paneelit

Paneeleilla parannat tilan akustiikkaa ja
luot tunnelmaa. Paneeleista on valittavissa
useita eri värisävyjä tummasta vaaleaan.
Paneeleja voidaan asentaa kattoihin ja
seiniin.
Paneelit on valmistettu Latviassa ja
niiden mitat ovat 2400 (±2mm) x 600mm.
Asennetun paneelin kokonaispaksuus (sis.
paneelit ja huovan) on 22 mm.

Akustiset paneelit Alk. 89,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

Décor paneelit Alk. 78,00 €

Hinnasto

Muut pöydät

Solid Oak puupöytä

BoConcept Table Oak

Hienostunut ja puhutteleva massiivipuupöytä. Tammen peilimäinen pinta saa
särmää poltetusta mustasta reunasta.
Modernin ilmeen viimeistelevät selkeiksi
muotoillut, eleettömät jalat.

Siro, mutta tukeva sohvapöytä viimeistelee
sohva- ja istuinryhmän esimerkiksi odotustilassa. Yhdistä useampi pöytä vierekkäin, jos
haluat lisää pöytätilaa.

•

Mitat: korkeus 73 cm, leveys 80 cm,
pituus 200 cm

•

Pöytälevy: tammi (Latvia)

•

Jalat: pulverimaalattu alumiini

1400,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

•

Mitat: halkaisija 80 cm

•

Materiaali: Tammi

207,00 €

Hinnasto

Istutusastiat

Corten Bari High

Sagita & Gemina

Corten-ruukkujen ulkoasu on särmikkään
tyylikäs. Ruukkujen materiaali Cortenteräs on ajaton, arvokkuudellaan viestivä
materiaali, jota on hyödynnetty erilaisissa
näyttävissä arkkitehtuurisissa ratkaisuissa
sekä pihasuunnittelussa jo pitkään – arkkitehti Eero Saarinen käytti sitä jo vuonna
1963.

Muoviset istutusastiat ovat toimiva ja
tyylikäs valinta maisemointiin ja tilan sisustamiseen kohtuulliseen hintaan. Ruukut
soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön.

•

Koko: 800x400x400 mm

•

Säänkestävä

•

Saatavilla eri kokoisina

190,00 €
Kaikki hinnastossa ilmoitetut
hinnat ALV 0%

•

Kevyt ja iskunkestävä

•

Kestää UV-säteilyn ja suuremmatkin
lämpötilavaihtelut

•

Erilaisia muotoja

•

Eri koko- ja värivaihtoehtoja

98,00 €

