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Valtaosa suomalaisista on kirjoittanut aineensa ja laskenut laskunsa Iskun valmistamissa pulpeteissa. Olemme kulkeneet suoma-
laisten koulutaipaleella yli 60 vuotta. Tarinaamme ovat rytmittäneet yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja ilmiöt. Nyt olemme 
mukana kehittämässä innostavia, toiminnallisia oppiympäristöjä, joissa kehittyvä teknologia ja viimeisin oppimista koskeva 
tieto otetaan huomioon. 

Teknologia on muuttanut ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja nostanut oppimisympäristöt pysyvään uudistumistilaan.  Oppimis-
ympäristö on tänään sekä fyysinen että virtuaalinen tila. Opettaja on oppijoiden keskellä ja yhä useammin istutaan muunnel-
tavissa pöytäryhmissä, toisinaan lattiallakin. Perinteisten oppimateriaalien rinnalle ovat tulleet mobiilivälineet. Tietoa ei jaeta 
ylhäältä, vaan sitä etsitään netistä, pohditaan ja sovelletaan. Oppiminen tapahtuu oman aktiivisuuden kautta.

Isku Active Learning -oppimisympäristöt innostavat oppimaan. Olemme kaikki yksilöllisiä oppijoita. Toiminnallisen oppimisym-
päristön näkökulmasta se on myönteinen haaste. Me Iskussa vastaamme tähän tarjoamalla kestäviä, yksilöllisiä ja tarpeisiin 
muuntautuvia kalusteratkaisuja. 

Kotimainen valmistus ja lähituotanto on meille tärkeää, ollut jo vuodesta 1928 alkaen. Tuotteemme ovat sekä omien että 
freelance-muotoilijoidemme kädenjälkeä. Annamme foorumin myös nuorille muotoilijoille tekemällä aktiivista oppilaitosyhteis-
työtä. Iskulle on kunnia-asia jatkaa laadukasta suomalaista muotoiluperinnettä.

Vastuullisuutemme konkretisoituu tuotteiden koko elinkaaressa. Käyttämämme puu on peräisin kestävän kehityksen periaattein 
hoidetuista metsistä (PEFC). Puun pintakäsittelyssä käytetään vesiohenteisia ja liuotteettomia aineita. Metalliosissa käytämme 
turvallista kromaustekniikkaa. Kankaat eivät sisällä haitallisia aineita ja ne ovat käyttökohtaisesti palotestattuja. Pakkausmateri-
aalimme ovat kierrätettäviä. Tuotannosta kaatopaikalle päätyy vuodessa vähemmän jätettä kuin keskimääräisestä suomalaisesta 
kerrostalosta. Kun asiakkaamme valitsevat laadukkaat kalusteratkaisumme, he pääsevät osaksi Iskun vastuullisketjua.

Oppimista tapahtuu kaikkialla; kodeissa, julkisissa tiloissa, työpaikoilla - oppiympäristöt eivät rajoitu vain kouluihin. Kun 
yhdistämme oppimisen asiantuntijat, toiminnallisten tilojen suunnittelijat ja huomiomme teknologian vaatimukset, meillä on 
käsissämme yli toimialojen työllistävä suomalainen koulutusvientituote. Älkäämme hukatko tätä tilaisuutta.

Tervetuloa Iskun toiminnalliseen Isku Active Learning -oppimisympäristöön! Autamme valitsemaan juuri teidän oppimisympäris-
töönne sopivat ratkaisut laajasta valikoimastamme. 

Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja
Isku-Yhtymä Oy
arto.tiitinen@isku.fi 
puh. 0400 566 875

Tuoli 50
Design Kurt Hvitsjö

Pääroolissa oppimiseen
innostava ympäristö



Kuva: Samsung



Isku Active Learning on
toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä
Digitaaliset ja tekniset välineet muuttavat toimintaympäristöämme. Myös oppimisympäristön toiminnallisuuteen asetetaan uuden 
tekniikan myötä uusia haasteita. Siinä missä ennen istuttiin rivissä, kuunneltiin ja opeteltiin ulkoa, tämän päivän koulu on toi-
senlainen, toiminnallinen kokonaisuus. Pääroolissa ovat vuorovaikutus, oivallus, aktiivinen oppilas ja ympäristö sekä yhteisö. 
Opiskelu tapahtuu tutkimalla ja kokeilemalla, keskustelemalla, toisia opettaen, toki vielä myös katsoen, kuunnellen ja kirjoittaen. 
Oppimisen monitahoisuus lisääntyy opiskeltaessa sähköisesti ja manuaalisesti, virtuaalisesti ja paikan päällä, yksin ja yhdessä.  

Uudenlainen toiminnallisuus ja aktiivinen oppiminen haastavat tilankäyttöä ja kalusteita uudella tavalla. Aktiivista toiminnallisuutta 
on pyrittävä kehittämään, huolimatta seinien ja tilojen sijainnista tai muodosta. Aktiivinen oppiminen ja toiminnallisuus tarkoittavat 
siten myös aktiivista oppimisympäristöä. Tämä tuo käytännön haasteita oppimisympäristöihin.

Uusi tekniikka ja oivaltamista suosivat oppimismenetelmät tuovat mukanaan ääntä, elämää ja uudenlaista yhteisöllisyyttä. Läh-
tökohtana on oppilasta aktivoiva ympäristö ja yhteisö, mikä innostaa oppimaan.  Iskun Active Learning -ratkaisut mukautuvat ja 
tukevat osaltaan toiminnallisuuden muutoksia ja tuotteet toimivat ilman tilamuutoksia tai muita epäoleellisia vaikutteita. 
  
Toiminnallisuutta tukevat ja aktiivisuutta suosivat tuoteinnovaatiot tarjoavat mahdollisuuden rakentaa esimerkiksi luokkatilaan yksilö-
työn, ryhmätyön ja vuorovaikutuksen vyöhykkeitä.  Harkitut muodot ja värimaailma toimivat osaltaan myös ärsykkeitä vähentävinä 
elementteinä. Osa oppimistilanteista voi siten tapahtua yksin, pienryhmissä tai koko luokan kesken. 

Aktiivinen oppiminen edistää kriittistä tiedonkäsittelyä, tiedon monipuolista hyödyntämistä ja soveltamista. Myös ongelmanratkai-
sukyky sekä yhteistyö-  ja kommunikaatiotaidot kehittyvät. Luova, yhteisöllinen ja oppilaiden tarpeita edistävä oppimisympäristö 
on otettava huomioon tulevissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa. 

Perinteisiä tiloja on nyt tutkailtava uusin silmin, toiminnallisuuden ehdoilla. Opetustilanteissa käytetään mobiililaitteita, joiden käyt-
töympäristöt eivät ole paikkasidonnaisia. Toisaalta sähkö ja laitteiden lataaminen vaatii yhteisön toiminnan kannalta harkintaa ja 
järjestelmällisyyttä, sekä vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Lisäksi on huolehdittava myös opiskelijoiden riittävästä henkilökohtaisesta 
lasku- ja säilytystilasta.  Oppivälineitä vaihdetaan kesken tunnin, niiden vaihdon on mentävä joustavasti. Aktiivinen, muuntautuva 
oppimisympäristö ottaa tämän huomioon. 

Enenevässä määrin opiskelu tapahtuu erikokoisissa ryhmissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Iskun Active Learning -tuotteissa 
on kiinnitetty huomioita siihen, että tuotteet ovat nopeasti siirrettävissä, helposti telakoitavissa erikokoisiin ryhmiin muuttuvissa 
tilanteissa ja kannustavat muuttuviin yksilötyön ja yhteistyön tilanteisiin.  Yksilötyöskentelystä voidaan siirtyä sujuvasti yhteistyötä 
vaativaan työskentelyyn ja oppituntia voidaan jatkaa vaikka lattialla.  Kalusteet kasaan ja opiskelu voi jatkua esimerkiksi Kivikko-
istuimilla tai Mukula-istuintyynyillä. Geometrisesti muotoillut Mukula-tyynyt visualisoivat matematiikkaa, toisaalta ne toimivat tilassa 
myös ääntä vaimentavana elementtinä: magneettikiinnityksellä ne voidaan nostaa seinälle akustiseksi elementiksi.

Isku Active Learningin toimintakeskeinen oppimisympäristö muuntautuu sujuvasti tarpeen mukaan. Se myös inspiroi ja vapauttaa 
ajattelua sekä motivoi opiskelijaa ja opettajaa. 

Tulevaisuutta on vaikea ennakoida täysin vedenpitävästi. Tuotteiden, materiaalien ja suunnittelun on kestettävä aikaa, tuotteiden 
on oltava käyttöturvallisia ja vastattava muuttuviin toiminnallisiin tilanteisiin sekä useamman sukupolven tarpeisiin. Näitä perus-
periaatteita Isku on noudattanut jo 60 vuotta oppimisympäristöjen kalusteasiantuntijana. 

Tervetuloa uuteen Isku Active Learningin toiminnalliseen oppimisen maailmaan! 

I S K U  A C T I V E  L E A R N I N G  |   5

Kuva: Samsung



UUTTA

Kivikko-istuin
Osio-pöytä
Salsa-sohva
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Salpakankaan koulu, Hollola

Multitiloihin
toiminnallisuutta
Koulujen yhteiset multitilat ovat myös 
oppimisympäristöjä. Sopivilla kalus-
teratkaisuilla niitä voidaan hyödyntää 
monenikäisten opiskeluun koululaisista 
aikuisopiskelijoihin. Muunneltavat tilat 
sopivat yhdessä työskentelemiseen, nii-
hin voidaan myös rakentaa rauhaisa 
paikka yksinopiskeluun. 



Ekologisia valintoja
Vaalimme ekologisuutta niin raaka-aineissa kuin tuotannossakin. Julkisiin tiloihin valmistetuilla Kivikko-istuimilla 
luodaan vapaamuotoisia istuinryhmiä kaikenikäisille käyttäjille. Kivikon erimuotoisia ja -korkuisia paloja voidaan 
käyttää pienempinä tai suurempina kokonaisuuksina, jolloin tilaan muodostuu maisemallinen istuinkalusteko-
konaisuus käyttötarpeen mukaisesti. Kivikko on ekologinen valinta, koska istuimet valmistetaan hukka- ja leik-
kuupaloista syntyneestä ylijäämämateriaalista. Myös Kivikon valmistuksessa syntyvä hukkamateriaali palautuu 
takaisin tuotantoprosessin materiaaliksi.

Korkeus 26 cm Korkeus 40 cm Korkeus 54 cm

Kivikko
Design Henri Halla-aho

Korkeus 73 cm Korkeus 55 cm Kivikko sokkelikankaalla



Palkittua toiminnallisuutta

3747-550
Korkeus 7 cm

3747-502
Korkeus 16 cm

3747-500
Korkeus 16 cm

3747-506
Korkeus 16 cm

3747-504
Korkeus 16 cm

3747-602
Korkeus 23 cm

3747-600
Korkeus 23 cm

Salpakankaan koulu – Kivikko ja Mukula
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Mukula
Design Kaija Aalto

Kivikko-istuimet

Mukula-istuinseinä syntyi Aalto-yliopiston ja Iskun keväällä 2011 järjestämässä yhteisessä opiskelijaprojektissa, jossa etsittiin 
uusia ideoita tulevaisuuden oppimisympäristöihin. Mukulaan kuuluvat tyynyt, joiden päällä voi istua lattialla ja jotka käytön 
jälkeen voidaan nostaa seinälle. Istuintyynyt kiinnittyvät magneetilla metallilevyyn, whiteboardiin tai vaikka sähköasennus-
kouruihin seinällä. 

Mukula on uudenlainen ja raikas vaihtoehto opiskeluun. Se muodostaa tilaan ääntä vaimentavan elementin sekä tuo väriä 
ja vaihtelua sisustukseen. Istuintyynyjä saa ympyrän, soikion, neliön ja kolmion muotoisena useissa väreissä. Niitä voidaan 
käyttää myös opetustilanteissa: lapset oppivat muotojen ja värien hahmotusta sekä sommittelua Mukulan avulla. 



Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Monipuolisuutta

Syke-sohva
Design Mikko Laakkonen

Space Chicken -pöytä
LoOok Industries



Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Syke
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Muuntuvilla modulisohvilla luodaan koulun eri tiloihin monipuolisia sohvakoko-
naisuuksia, jotka ovat toiminnallisia tilan käyttötarkoitukseen.  Kangasvalinnoilla 
ja yhdistelemällä erilaisia moduleja voi kukin räätälöidä kulloiseenkin tilaan 
sisustuksellisesti parhaiten sopivan kokonaisuuden. 

Syke-aulasohvissa on eri muotoisia ja kokoisia selkä- ja käsinojia, joilla saa 
ilmettä ja rytmiä muuten pelkistettyyn ja linjakkaaseen aulakalusteeseen. 

Dyyni-palasohvan istuinosia voidaan käyttää joko käsi- ja selkänojin tai ilman. 
Sarjaan kuuluu yhden-, kahden- ja kolmenistuttavat modulit sekä sohvapöytä 
lehtiuralla ja -hyllyllä.  

Dyyni-sohva
Design Tapio Anttila

Swing-sohvapöytä



Akustiikkaa avoimiin tiloihin

Inkoo Pro High -sohva
Design Ilari Jääskeläine

n

Kivikko-istuimet, 
Kivikko-pöydät



370

87 8793

87 87
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Inkoo Pro High -sohvat ja Kivikko-istuimet 
toimivat ääntä vaimentavina elementteinä. 
Inkoo Pro High -sohva täyttää absorptioluok-
ka C:n vaatimukset. Sohvilla saadaan luotua 
yksityinen, rauhallinen ryhmätyö- tai kohtaa-
mistila. Yhdistelemällä kaksiväriverhoilua 
voidaan korostaa Inkoo Pro High -sohvien 
sisustuksellisuutta.



450

43
4

406

424

21
8

Kaari
Design Henri Halla-aho

Space Chicken -pöytä



160 120

60

60

450

33
0
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Kaari-sohvasarjalla saadaan aikaan 
intiimejä keskustelu- ja työskentelytiloja 
avoimiin työympäristöihin, esimerkiksi 
koulujen aulamaisiin tiloihin tai  ryh-
mätyöskentelytiloihin. Kaari-sohvilla 
voidaan tehdä rauhallisia suljettuja 
ryhmiä tai jatkuvia muotoja yhdistele-
mällä suoria ja kaarevia elementtejä. 

Rauhallista
tilanjakoa



THE box loungEr 29895The Box Lounger -tuoli

Space Chicken -pöytä
LoOok Industries

Little More -säkkituoli
Stoppelit



woodland HIgH
29898

sIgns 29894

Innovatiivista suomalaista muotoilua edustava LoOok 
Industries on Iskun kumppani, joka on saanut paljon 
positiivista huomiota persoonallisen ja nuorekkaan 
muotokielen ansiosta. Konsepti painottaa suunittelussaan 
oppiympäristöjen leikkisää ja luovaa tilankäyttöä, jossa 
tuotteet toimivat myös akustisina elementteinä. 
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Leikkisää
tilankäyttöä

Woodland High -puu

Signs -sohva

Space Chicken -pöytä



Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Move-kaasujousipöytä

Prima/Mac -työtuoli
Kivikko-istuin

Tendo Oppi -säilytin



M U LT I T I L AT  |   1 9

Move-taittokansipöytä

Move-kaasujousipöytä
ILOA+ -tuoli

Move-taittokansipöytä
Matti-tuoli

Aurinkovuoren koulu, Asikkala



Multitilaratkaisuja
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Muista
matematiikan koe

torstaina!

Summa GA -pöytä
Mac-työtuoli



Muista
matematiikan koe

torstaina!

Kariston koulu, Lahti

Oppimisen
iloa
yhdessä
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Luokkaan voidaan rakentaa 
nopeasti vaihtelevia ryhmätyö-
pisteitä Summa-oppilaspöydillä 
ja -tuoleilla. Pöydät ja tuolit ovat 
keveitä liikuttaa. Muotoilun ansi-
osta ryhmätyöpisteissä on ryhtiä. 
Välillä heittäydytään pehmeille 
Mukula-istuimille. Seinäkkeeseen 
kiinnitettyinä ne toimivat tilan 
akustiikkaelementteinä.



Punainen 94 Harmaa 95Vihreä 93Pyökki 92Koivu 91 Sininen 96

REUNAVALUJEN VÄRIVAIHTOEHDOT:

Musta 29 Valkoinen 28

Summa 
Teamix GA

Summa
Teamix
GA + kori

Summa
Teamix
GA + kori
Mac 3008

Summa GA -oppilaspöytä toimii erinomaisesti niin yksilö- kuin 
ryhmätyöskentelyssä. GA-pöydistä voidaan muodostaa paljon 
erilaisia ryhmätyökokoonpanoja. Kansikoko 70x60 cm. Pöy-
dän jalat voidaan varustaa myös pyörillä, jolloin pöytää on 
helppo siirtää. Lisävarusteena kannen alle sijoitettava lankakori.

Valureuna on erittäin kestävä ja lujatekoinen, mikä tuo kannelle 
pitkän käyttöiän. Valureunakannen reunat ovat saumattomat ja 
tiiviit, koska reuna on valettu kannen rakenteeseen. Valureunaan 
on saatavilla useita iloisia värivaihtoehtoja, joilla opetustila 
voidaan yksilöidä. 

Miksi oppilaspöydän kanteen kannattaa valita valureuna?

Malliluokan koko 60 m2Summa GA



Malliluokan koko 60 m2Summa GB
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Mac 3008 Tutor 3010P Tutor 1035Tutor 3010 Prima 1030Tutor 1035

OPPILASTUOLIVAIHTOEHDOT:

Summa GB

Kaasujousisäädöllä oppilas voi helposti ja nopeasti säätää tuolin itselleen oikean korkuiseksi. Ristikolla ja 
pyörillä varustettu tuoli on helppo siirtää ja toimii joustavasti opetustilanteessa, jossa opetuksen katselusuunta 
ja paikka vaihtuu. Laminaatti on materiaalina kestävä ja helppohoitoinen. Laminaattivärivaihtoehdot: valkoi-
nen, musta, sininen, punainen, vihreä, vaaleanharmaa, tummanharmaa, koivu, pyökki, tammi ja antrasiitti.

Summa GB -oppilaspöytä soveltuu luokkatilaan, jossa tila muuntuu tarpeen mukaan yksilötyöskentelystä 
ryhmä- ja luentomalliin sopivaksi. Kansikoko 70x60 cm.

Miksi pyörällinen, kaasujousella korkeussäädettävä
ja laminaattipintainen oppilastuoli?

Mac 3008

Malliluokan koko 60 m2Summa GB



KIVIKON ERI MUODOT:

Summa C14 -pöytiä yhdistelemällä voidaan muo-
dostaa isoja ryhmätyöpöytiä esimerkiksi kuvaama-
taidon- ja käsityöluokkiin. Pöydät voidaan sijoitella 
ryhmätyöhön tai luentotilaan soveltuviksi. Kansikoko 
140x70 cm.

Pehmeät sisustuselementit tuovat tilaan sisustuksellista mukavuutta ja 
tarjoavat mahdollisuuden työskennellä ryhmissä muuallakin kuin oppilas-
pöytien ääressä. Pehmeiden istuinelementtien muodot ja värit inspiroivat 
luovaan ryhmätyöhön sekä parantavat tilan akustiikkaa.  

Millaisia inspiroivia ja akustisia työskentelypisteitä luokkatilaan voidaan sijoittaa?

Malliluokan koko 60 m2Summa C14
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Miten luokkatilaa voidaan 
jakaa tehokkaasti?

Tendo Oppi -sarjan säilyttimillä voidaan 
jakaa luokkatilaa. Säilyttimet voidaan 
varustaa lukittavin pyörin, jolloin niitä 
on helppo ja nopea siirtää luokkatilassa 
seinustalta luokan keskitilaan aina tarpeen 
mukaan. Näin luokkatilaan saadaan 
uutta toiminnallisuutta. Säilyttimen tausta 
voidaan verhoilla, jolloin se toimii myös 
esim. piirustusten kiinnityspintana. Yhteen 
säilytysyksikköön voidaan yhdistää ovia, 
laatikkosettejä ja avohyllyjä. 

Summa GH ja GF -pöydät ovat ratkai-
su, kun halutaan ryhmätyötila, jossa on 
monta ryhmätyöpistettä. Pöydät voidaan 
sijoittaa joko seinää vasten tai yhdistää 
toisiinsa vastakkain tai ryppäiksi, jolloin 
pöydästä saadaan neuvottelutyyppinen 
asettelu. Kansikoko GH 140x90 cm ja 
GF 120x90 cm.

Malliluokan koko 60 m2

TENDO OPIN MDF-VÄRIT:

MDF-IC Sininen MDF-IC Vihreä MDF-IC PunainenMDF-IC ValkoinenMDF-Harmaa MDF-IC Musta

Summa GH / GF



MUKULAN ERI MUODOT JA KORKEUDET:

3747-550
Korkeus 7 cm

3747-502
Korkeus 16 cm

3747-500
Korkeus 16 cm

3747-506
Korkeus 16 cm

3747-504
Korkeus 16 cm

3747-602
Korkeus 23 cm

3747-600
Korkeus 23 cm

Millä sisustusratkaisulla saadaan tilaan uutta toiminnallisuutta? 

Malliluokan koko 60 m2

Mukulan istuinseinä on näyttävä ja raikas vaihtoehto opiskeluun. Mukulaan kuuluvat erimuotoiset ja -korkuiset tyynyt, joiden 
päällä voi istua lattialla ja jotka käytön jälkeen voidaan nostaa säilytykseen seinälle. Istuintyynyt kiinnittyvät magneetilla Mukula-
seinäelementtiin. Mukulan istuinseinä parantaa myös tilan akustiikkaa toimien näin ääntä vaimentavana elementtinä. Istuinten 
avulla voidaan myös opettaa geometrisia muotoja. Mukulan istuintyynyjen muodot ovat: neliö, kolmio, ympyrä ja ellipsi. Istuimia 
on kolmea eri korkeutta: matala, keskikorkea ja korkea istuin.

Summa GR -pöytä on tilatehokas muotonsa ja mitoituksensa ansiosta. GR-pöytä sopii erityisesti ryhmätyötiloihin, joissa pöydistä 
voidaan muodostaa erilaisia ryhmätyökokoonpanoja. Kannen muoto on GR-pöydän ehdoton valtti. Pöydän jokaisella sivulla 
on riittävän kokoinen työskentelytila. Kansikoko 140x61 cm. 

Summa GR



Aurinkovuoren koulu, Asikkala
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Summa Teamix GA -pöytä

Mac/Prima -työtuoli



Lukuläksy
s. 21-28

Prima-pöytä
Prima-tuoli

Matrix T EL -sähköpöytä



Espoolahden koulu, Espoo

Itseoppimisen
iloa
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Oman luokan oppilastyöpiste on 
pienen koululaisen ikioma oppimi-
sen pesä. Turvallinen linnake, joka 
antaa työrauhan kun tarvitaan 
keskittymisrauha. Samalla siinä on 
hyvä harjoitella itsenäistä opiske-
lemista. Sitäkin koulunkäynti on 
toisinaan.



Prima 1126, 4-6 Prima 1132, 4-6

Prima 1130, 5-7

Prima 1128, 4-6

Prima 1131, 5-7 Prima 1131, 5-7

Saunalahden koulu, Espoo

Prima-pöytä
Tutor-tuoli
Aava-sohva



Prima 1131, 5-7
pöytä

kynäkouru

reppukoukku

jalkatuki

korkeussäätö

kestävä Teamix-valureuna

kallistettava kansi takaa 
ergonomisen työasennon

vaihdettavat, värittömät jalkatallat eivät jätä 
jälkiä lattiaan, huopatallat lisävarusteena 

pyöreät reunat 
suojaavat kolhuilta

kestävä massiivikoivu- tai laminaattikansi
tuoli ripustuu pöydän kanteen

helpottaen siivousta

vahva, pyöreä putki

kaareva jalka helpottaa 
siivousta

pyöreä jalkatulppa 
on vaihdettavissa

paperin
pysäytin
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7

125 -155 cm
140 -170 cm

160 -180 cm
180 -> cm4 5 6

600 x 500

650 x 500*

650 x 580*

Prima 1130 Prima 1128

Prima 1126

700 x 600*

700 x 500

Prima 1131 Prima 1132

PRIMA-P YTIEN KANSIKOOT:

tasokantiset laatikolliset

*kallistettava

36 cm

61 cm

41 cm

68 cm

46 cm

75 cm

51 cm

82 cm

*



Espoonlahden koulu, Espoo

Prima 1030, 4-6 Prima 1030, 5-7
pyökinvärinen

Prima 1030, 5-7
koivunvärinen

Prima 1030, 5-7

PRIMA PUUMUOVIKOMPOSIITTITUOLI 1030PRIMA TUOLI 1030

Prima 1030, 5-7 Prima 1030, 5-7 Prima 1030, 5-7 Prima 1030, 5-7

Prima-pöytä
Prima-tuoli



Prima-oppilaspöytä ja
Tutor-oppilastuoli

Mac 3008 Mac 3008 Mac 3008 Mac 3008

Mac 3008 JR
puumuovikomposiitti

Mac 3008Mac 3008 Mac 3008

Aurinkovuoren koulu, Asikkala
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PRIMA PUUMUOVIKOMPOSIITTITUOLI 1030

Tutor 1035, 5-7 Tutor 1035, 5-7 Tutor 3010 Tutor 3010 P Tutor 3010 JR

Summa Teamix GA -pöytä

Mac/Prima -työtuoli



Kariston koulu, Lahti

Matrix Y Tall -pöytä
Tutor-työtuoli



Ergonomiaa
korkeilla
kalusteilla
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Ergonomiaa niin oppilaille kuin opet-
tajalle. Opettaja ei ole enää luokan 
edessä vaan keskellä. Kun kalusteet 
ovat korkeampia, opettajan ei tar-
vitse kumartua. Hän voi kierrellä op-
pilaiden keskuudessa ohjaamassa. 
Kalusteet ovat myös ergonomisesti 
oikeankokoisia isommille oppilaille 
ja opiskelijoille. Mandal Prima -op-
pilaskalusteissa on kaksi eri työs-
kentelyasentoa: kuunteluasento sekä 
luku- ja kirjoitusasento.



Millaisessa tilassa voidaan käyttää korkeita oppilastyöpöytiä ja -tuoleja?

Korkea oppilastyöpiste sopii jokaiseen opetustilaan. Korkean työpisteen etuna on, että opettajan työskentelyasento on ergonomi-
nen ja työpiste sopii erikokoisille oppilaille. Korkean työpisteen tuoleissa on jalkatuki tai jalkarengas, ja tuolit ovat kaasujousella 
korkeussäädettäviä, jolloin tuoli on helppo ja nopea säätää istujalle sopivaksi.

Summa C8 -pöytä on yksilötyöskentelyyn suunniteltu pöytä, joka toimii myös luento- ja ryhmäsijoittelussa. Kannen syvyys 70 
cm on toimiva etenkin tiloissa, joissa pöydillä käsitellään isoja piirustuksia tai materiaaleja. C8 -pöydät voidaan varustaa joko 
korkeilla tai normaalikorkuisilla jaloilla.

Malliluokan koko 60 m2

Tutor 3010 JR Mac 3008 JR 3016 M JT 3060-510
Still S1A 21 JR

Tendo AV

Summa C8



Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Matrix Y Tall -pöytä

Mac/Prima -työtuoli
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Aktiivista istumista

Puistokoulu, Jyväskylä
Mandal Prima -pöytä

Mandal Prima -tuoli
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Mandal-työskentelytapa perustuu kahteen erilaiseen työs-
kentelyasentoon. Istuinasentojen vaihtelu aktivoi lihaksia, 
vilkastuttaa verenkiertoa ja pitää siten vireänä. Kallistuva 
pöydän kansi puolestaan vähentää niskajännityksiä. 
Mandal-kalusteilla on erityisominaisuuksia, jotka aktivoi-
vat vaihtamaan työskentelyasentoa, esimerkiksi istuimen 
etureunan voimakas alaspäin taivutus. 



Espoonlahden koulu, Espoo

Mandal Prima 1051 Mandal Prima 1051 Kid 29633Matrix I Tall ja Mandal Prima

Matrix Frame -pöytä

Mandal Prima -tuoli
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Mandal Prima 1131
+ jalkatuki

Mandal Prima 1131
+ tuolinkannatin

Mandal Prima 1132
+ tuolinkannatin + jalkatuki

Mandal Prima 1131
+ tuolinkannatin + jalkatuki

Mandal Prima, kiinteä istuinkorkeus 

Oppilaan pituus (mm) 1550 1400-1700 1600-1800 1800-

Korkeusluku 3-4 5 6 7

Istuinkorkeus (mm) 650 650 650 650

Istuinleveys (mm) 360 420 420 420

Jalkatuen korkeus 1) 1) 1) 1)

Pöydän korkeus (mm) 850/900 900 950 1000

Jalkatuen korkeus 2) 2)

Mandal Prima
Luku- ja kirjoitusasennossa oppi-
las työskentelee puolittain istuvas-
sa asennossa jalat joko lattialla 
tai säädettävällä jalkatuella. Näin 
lantion kulma aukeaa ja verenkier-
to alaraajoissa paranee.

Kuunteluasennossa istutaan sel-
känojaan nojaten jalat tuolin 
jalkatuella. Tärkeä ominaisuus 
korkean istumisen kalusteille on 
niiden soveltuvuus eri mittaisille 
oppilaille sekä opettajan ergono-
minen työskentelyasento korkean 
pöydän ääressä.

Jalkatuen säätö:
1) Oppilaan istuessa ns. kuunteluasennossa tulee polvikulman olla noin 90 
astetta. Säädä tuolin jalkatuki jalkapohjien tasolle.
2) Säädä työpöydän jalkatuki 100-130 mm alemmaksi kuin tuolin jalkatuki.



Tendo Oppi -säilyttimet
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Tendo Oppi 6G

Monipuolisesta Tendo Oppi -sarjasta löytyy erilaisia 
säilytinvaihtoehtoja niin oppi- kuin toimistotiloihin. Säilyt-
timet toimivat myös tilanjakajina ja ne voidaan varustaa 
verhoillulla taustalevyllä, joka toimii myös kiinnityspintana. 
Tendo Oppi -säilyttimiä on useita värivaihtoehtoja, jotka 
antavat piristävän yleisvaikutelman tilalle. Säilyttimet ovat 
saatavana lukittavilla pyörillä, jaloilla ja sokkelilla.

Välineet
järjestykseen

Tendo Oppi 4F

Tendo Oppi 6J



Kädentaidon iloa

Kariston koulu, Lahti

Matrix Y Tall -pöytä
Tutor-työtuoli



Tilaa luovalle työlle ja
kädentaidoille
suurilla pöytäpinnoilla
ja työergonomiaa 
korkeilla työpisteillä.
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Kariston koulu, Lahti

Salpakankaan koulu, Hollola



Mandal Prima -tuoli

Matrix Frame -pöytä

Espoonlahden koulu, Espoo
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Prima-tuoli
Matrix Frame -pöytä

Matti-tuoli
Matrix Y -pöytä



Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Matrix T EL -sähköpöytä

Salli-satulatuoli
Tendo-säilytintorni



29701-551
Salli MultiAdjuster

3061-700
Still S1A 21

3061-712
Still S1A 22
+ käsinojat

3062-570
Still S2 28 + käsinojat

Matrix T EL 2060 +
2836 Mode etulevy

Matrix I 2057 +
2836 Mode etulevy
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Summa GN

Mitä on hyvä ottaa huomioon opettajan työpisteen suunnittelussa?

Malliluokan koko 60 m2

Paras ratkaisu opettajan työergomiaa ajatellen ovat sähköisesti korkeussäädettävä työpöytä ja monipuolisin säätömahdollisuuksin 
varustettu työtuoli. Näin työpisteessä on mahdollista työskennellä seisten tai istuen. Työtuolin lisäksi sähköisesti korkeussäädettävän 
työpöydän kanssa on suositeltavaa käyttää myös satulatuolia, mikä parantaa ryhtiä ja lievittää niska- ja hartiaseudun jännitteitä. 
Satulatuolilla istuen on helppo myös liikkua luokkatilassa. Opettajanpöydän jalkatilan ja johdotusten näkösuojaksi voidaan valita 
levypintainen tai verhoiltu etulevy parhaimmillaan absorptioluokka B. Lisävarusteena pöytään voidaan lisätä keskusyksikköteline, 
johtokorit tai -kourut sekä läpivienti johdotuksille.

Summa GN -paripöytä sopii hyvin medialuokkiin ja mediateekkeihin. Pöydän kannen etureunan kaartuva muoto antaa molem-
mille pöydän ääressä istuville oman työalueen ja osuuden pöydästä. GN-pöytä toimii myös erinomaisesti luentotiloissa, joissa 
vierekkäin istuttaessa pöydästä tarvitaan oma lohko. Kansikoko 130x70 cm.



Matrix T EL -sähköpöytä

Prima-oppilastuoli

Matrix Frame -pöytä

Espoonlahden koulu, Espoo

Sähkösäätöinen seisomatyöpiste on ergonominen valinta opettajalle ja yhdiste-
lemällä sitä kiinteäjalkaiseen pöytään saadaan lisää laskutilaa. Tämä työpiste 
on toimiva ja ergonomisesti vaihtelua antava.
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Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukaa

Matrix T EL -sähköpöytä

Matrix I -työpöytä
Still-työtuoli

Tendo Oppi -säilytin
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Toiminnallisuutta
kaikkiin tiloihin
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PISA-TUOTEPERHE UUTUUS!

”Muotoilun funktionaalisuus ja oivallukset sekä laadukas lähituotanto 
ovat Iskulle tärkeitä arvoja” kiteyttää muotoilujohtaja Antti Olin.

Pisa-tuoteperhe on Iskun uutuus, joka soveltuu oppimistilanteisiin, joissa 
oppiympäristöstä vaaditaan muunneltavuutta. Erityisesti Pisa-sarjan 
muotoilussa on painotettu toiminnallisuuteen;tuoteperheen on suunnitellut 
muotoilutoimisto Desigence.

Pöydät ja tuolit ovat kevyesti koottavissa ja purettavissa erilaisiksi yk-
silö- tai ryhmäoppimistiloiksi. Älykäs kiinnitysmekanismi tekee pöytien 
perinteisen rivikytkennän helpoksi. 

Pisa-malliston tuolit ja pöydät ovat keveitä ja hyvin pinoutuvia. Ripus-
tusominaisuuden ansiosta tuolit loksahtavat kevyesti pöydän kanteen 
kiinni. Sarjan pöydissä ja tuoleissa voidaan hyödyntää Iskun laajaa 
laminaattimallistoa.



Pisa-luentopöydät ja -
tuolit

Design Desigence

Tendo Oppi -säilyttimet
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Klik-taittojalkapöytä

Signum-nojatuoli



Fellmannia, Lahti
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Fellmannia, LahtiAlandica, Maarianhamina

Klik 2-H luentopöytä
Minus-tuoli

Klik-pöytä
Minus-tuoli



Vapaamielisyyttä
ja oivalluksia
kokeilemalla
Oppilaat istuvat keskittyneesti tabletit sylissä tuoleilla, tyynyillä ja jakkaroilla. 
Opiskellaan useaa ainetta yhtä aikaa. Pelataan, neuvotaan ja opetetaan 
toisia. Liikutaan ja nauretaan, mutta työrauha säilyy. Lopputunnista muodos-
tetaan tilan pöydistä ryhmiä pienryhmäkeskustelulle. Mahdollista – tulevai-
suuden oppimisympäristössä.

Isku Active Learning -konseptin pääroolissa on oppija itse: hänen tunteen-
sa, motivaationsa ja oma aktiivisuutensa. Oppiminen on mielentila, johon 
fyysisellä tilalla on paljon vaikutusta. Se vaikuttaa tiedon omaksumiseen, 
oivalluksiin ja innovaatioihin. 

Opetuksen ja oppimisen kulttuuria kehitetään muunneltavilla ja joustavilla 
opetustilaratkaisuilla. Maailmalla on rakennettu aktiivisen oppimisen ekosys-
teemejä jo pitkään. Niin myös me Iskussa. 

Olemme pohtineet, millainen on tulevaisuuden oppimiseen innostava ym-
päristö. Sen tuloksena ovat syntyneet muun muassa akustiikkaa parantavat 
Inkoo Pro High -sohvat ja väliseinät sekä akustiset Kivikko- ja Mukula-istuimet. 
Toiminnalliset kalusteet luovat tilaan sympaattisuutta, kepeyttä ja volyymia.

Uutuutena Isku Active Learning esittelee nuoren suunnittelijan Sebastian 
Janssonin muotoileman Trolley-konseptin. Sen suunnittelun punainen lanka 
on ennakkoluuloton toiminnallisuus, liikuteltavuus ja kokoonpantavuus, jotka 
mahdollistavat oppitilojen monikäyttöisyyden. Oppilastyöpiste on juuri siellä 
missä tarve sillä hetkellä on. Koulutavarat voi pakata tuolin säilytyskoriin, 
tuolia voi liikutella ja pinota tilaa säästäväksi. Kalusteiden yhdenvärinen ja 
eheä värimaailma rauhoittaa ja selkeyttää oppitilojen visuaalista ilmettä.  
Trolley inspiroi ja antaa työrauhan tilaan kuin tilaan. 

Teknologia ja erilaiset tavat oppia ja opettaa ovat läsnä tulevaisuuden 
oppimisympäristöissä. Ne ovat monikäyttöisiä, muunneltavia ja palvelevat 
monenikäisiä ihmisiä. Päivällä tilassa opiskellaan, illalla siellä on vuorossa 
muuta ohjelmaa.  Kalusteiden on taivuttava käyttötarkoituksiin, innoitettava 
ja kyettävä puhuttelemaan käyttäjiään vielä vuosikymmenienkin päästä. 

Trolley
Design Sebastian Jansson
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Uutta
teknologiaa
oppimisen tueksi
Teknologia on muuttanut oppimisympäristöjä ja toimintatapoja pysyvästi. Teknologian kehitys on nopeaa ja sen takia hankintoja 
tehdessä tulee varmistua siitä, että kokonaisuutta voidaan hyödyntää pitkään eikä hankittu teknologia eristä eri toimintoja. 
Teknologia ja erilaiset tavat oppia ja opettaa ovat entistä vahvemmin läsnä tulevaisuuden oppimisympäristöissä. Uudistuvasta 
toimintaympäristöstä ja teknisistä apuvälineistä huolimatta pääosassa ovat yhä perinteiset elementit: oppija ja opetus. Oival-
taminen ja oivalluttaminen painottuvat toiminnallisuuden ja mahdollisuuksien lisääntyessä. 

Teknologia ei ole pääroolissa vaan sen tehtävänä on tukea oppimista. Iskun yhteistyökumppani Samsung on antanut asian-
tuntemuksensa, kun Isku Active Learning -konseptia on kehitetty vastaamaan uuden ajan tarpeita. 

Vapaamielisyyttä
ja oivalluksia
kokeilemalla

Kuva: Samsung



Yhteisöllisyyttä

Tere-lepotuoli
Rudolf-tuoli

Sigur-sohvapöytä

Kiviniemen koulu, Oulu

Toimivat tilat antavat opettajille työrauhan ja mahdollistavat sosiaalisen kans-
sakäymisen. Viihtyisä opettajanhuone on tärkeä työskentelytila. Siellä pidetään 
kokouksia, ja ergonomisesti suunnitelluissa työpisteissä on rauhallista työskennellä. 
Oikein valitut materiaalit parantavat akustiikkaa ja luovat rennon tunnelman. Mu-
kavilla istuinryhmillä vaihdetaan kokemuksia, ideoidaan ja luodaan me-henkeä.
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Dyyni-sohva
Sigur-sohvapöytä

Still-työtuoli
Matrix I -pöytä
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Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukaa



Inkoo Pro -sohva
Swing-sohvapöytä

Ritz-lepotuoli
Osio-pöytä
Rudolf-tuoli
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Puistokoulu, Jyväskylä



Kantti-pöytä
Organo-lepotuoli
Rudolf-nojatuoli

Kariston koulu, Lahti
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Matrix I -neuvottelupöyt
ä

Signum-neuvottelutuoli



Valkeakosken lukio, Valkeakoski
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Salit

Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Matti-tuolit
Kivikko-istuimet



Lightness
Design Samuli Naamanka
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Lightness-tuoliperheessä on panostettu toiminnalliseen, hyvään 
muotoiluun ja viimeisteltyihin yksityiskohtiin. Voimakkaat plas-
tiset muodot niin istuimessa kuin selkänojassa ovat syntyneet 
Grada*-materiaalin ja hyvän muotoilun ansioista. 

Tehokas pinoutuvuus, rivikytkentä sekä keveä, mutta luja ra-
kenne tekevät Lightness-tuolista monikäyttöisen niin oppi- kuin 
muihinkin julkisiin tiloihin.

Monikäyttöisyyttä
tilaan kuin tilaan

*Grada = aivan uudenlainen materiaali, 
jossa erityinen liimakalvo mahdollistaa 
puukomposiittilevyn muotoilun lämmön 
avulla. Menetelmä on paljon yksinker-
taisempi ja nopeampi verrattuna perin-
teiseen muotoon puristamiseen. Se sopii 
automatisoituun tuotantoon ja antaa tuke-
vamman ja lujemman rakenteen. Liimat 
ovat ympäristöystävällisiä, ja materiaali 
voidaan kierrättää elinkaarensa lopussa.

Isku Interiorin julkiskalustemallistossa 
Gradasta on valmistettu esim. Lightness, 
Kaava- ja Duo-tuolit.



APC-tuoli
Matrix-pöytä
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Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukaa

Muuntautuvat
ruokalat
Yhteiset tilat ovat tärkeitä oppimistiloja, mutta 
myös muuta toimintaa palvelevia monikäyttöti-
loja. Päivällä ruokalassa lounastavat oppilaat, 
illalla tila on muiden käyttäjien käytössä. Yhteis-
tilat pysyvät siistinä ja muuntautuvat tarpeiden 
mukaan, kun kalusteet ovat liikuteltavia, pinot-
tavia ja ripustettavia.



Moni-pöytä
Matti-tuoli



Espoonlahden koulu, Espoo
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Turvallista
toiminnallisuutta 
väreillä!
Oppitilojen tulee olla virikkeellisiä ja innostavia, ja väreillä 
leikittely sisustamisessa tuo uutta ilmettä tiloihin. Värejä voidaan 
käyttää myös apuna esimerkiksi tilojen jäsentämisessä, joka on 
erittäin tärkeää opeteltaessa esimerkiksi koulun pelastusteitä.
Värillinen laminaattipinnoite on kestävä sekä helppohoitoinen ja 
soveltuu siten erinomaisesti oppiympäristön tuotteiden pintama-
teriaaliksi niin pöydissä kuin tuoleissakin.



Kariston koulu, LahtiKariston koulu, Lahti

Moni-pöytä
APC-tuoli



Kariston koulu, Lahti
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Moni-pöytä
Minus-tuoli

Lahden Ammattikorkeakoulu, Lahti



Tiedonjanoon
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Espoonlahden koulu, Espoo

Maailma ei ole valmis, uutta 
tietoa syntyy jatkuvasti lisää. 
Kaikkea tietoa ei tarvitse 
hallita, mutta sitä pitää osata 
etsiä ja soveltaa. Kirjasto-
jen valaistus- ja värivalinnat 
imevät tiedon maailmaan. 
Kevyesti liikuteltavat tuolit ja 
materiaalivalinnat kunnioit-
tavat kirjastojen harmonista 
tunnelmaa.

Dio-pöytä
Matti-tuoli



Otto-lastenkalusteet
Isku Avec Collection



PÄ I VÄ K O D I T  |   8 3

Opi leikkien!

Huhtasuon päiväkoti, Jyväskylä



Inkoo Pro High -sohva

Mukula-istuimet



Laukaan päiväkoti, Laukaa

Otto-lastenkalusteet
Isku Avec Collection

PÄ I VÄ K O D I T  |   8 5



Antibakteeriset kalusteet parantavat oppimisympäristöjen hygieniaturvallisuutta.

Siellä missä on paljon ihmisiä, myös bakteerit leviävät. Vetimet, painikkeet, tuolien selkänojat ja pinnat, joihin oppilaat kosket-
tavat, sisältävät bakteereja. Aivasteleva oppilas levittää tautiaan yleisimmin pintojen kautta: opettajaan, toiseen luokkakaveriin, 
koulusta kotiin ja vanhempien työpaikoille. 

Iskun antibakteerisilla kalusteilla parannetaan yleisten tilojen hygieniaturvallisuutta. 
Pinnoitteissa on hyödynnetty kuparin ja hopean bakteerikasvua ehkäisevää ominaisuutta. Käytössä on kupariin perustuvia 
pinnoitteita ja antimikrobisilla aineilla käsiteltyjä laminaatteja, lakkoja, maaleja ja kankaita. 

Kun julkisten tilojen pinnat ovat antibakteerisia, bakteeritartuntojen määrä vähenee arviolta 60 prosenttia. Se on merkittävä 
luku yhteiskunnan kannalta. Kun tarvitaan turvallinen ja antibakteerinen ympäristö, Isku voi auttaa. 

Katkaise infektioketju
koulumaailmassa

A N T I B A K T E E R I S E T  O P P I T I L AT 
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METallIvärITlakaT, luonnonvärIT

Materiaalien saatavuudessa on 
tuotekohtaisia eroja. 

Painotekniikasta johtuen värit eivät 
täysin vastaa todellisia värejä.

Pyökki 1 
luonnonväri

Koivu 1
luonnonväri

Tammi 1
luonnonväri

IM-89 
silver

IM-88
grafiitti

kromi

PuuMuovIkoMPosIITTIvärIT

koivunvärinen pyökinvärinen harmaa sininen vihreä punainen

IP-52
beige

IP-53
harmaa

IP-54
viininpunainen*

IP-56
sininen

valurEunakansIEn rEunavalujEn värIvaIHToEHdoT

Koivu 91 Pyökki 92 Vihreä 93 Punainen 94

MALLISTON VAKIOMATERIAALIT

Lam 328
tammi

laMInaaTIT

Lam 230 
vaaleanharmaa

Lam 215/315
valkoinen

Lam 221/321 
koivunvärinen
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Yksilöllisiä, räätälöityjä ratkaisuja helpottamaan nykypäivän hektisessä ympäristössä toimivia 
yrityksiä. Iskun Elinkaaripalvelu on uudenlainen tapa hankkia, hallinnoida ja kierrättää julkisten 
tilojen kalusteita. Se mahdollistaa tyylikkään, toimivan ja huolettoman sisustuksen ilman, että 
yrityksen pääomaa sidotaan huonekaluihin. Iskun elinkaaripalvelu on luotettava kumppani, 
joka toteuttaa koko elinkaaren valmistuksesta kierrätykseen.

Isku Elinkaaripalvelut tarjoaa yksilöllisiä, räätälöityjä ratkaisu-
ja helpottamaan nykypäivän hektisessä ympäristössä toimivia 
yrityksiä. Kyseessä on uudenlainen tapa hankkia, hallinnoida 
ja kierrättää julkisten tilojen kalusteita. Isku Elinkaaripalvelu 
mahdollistaa tyylikkään, toimivan ja huolettoman sisustuksen 
ilman että yrityksen pääomaa sidotaan huonekaluihin.

Isku Elinkaaripalvelu – kokonaisuuteen kuuluu sisustuksen 
suunnittelu, toimitus, asennus, ylläpito, poisnouto ja kierrätys 
kiinteällä kuukausihinnalla. Elinkaaripalvelun myötä Isku hal-
litsee julkisten tilojen kalusteiden koko prosessin kalusteiden 
valmistuksesta niiden kierrätykseen.

•	 erittäin joustava ja helppo palvelu

•	 ei suuria kertainvestointeja

•	 läpinäkyvä prosessi ja helppo kulujen seuranta

Kaikki yhdellä Iskulla

•	 kiinteät, ennalta sovitut kuukausimaksut

•	 kaikki palvelu yhdellä sopimuksella yhdeltä yhteyshenkilöltä

•	 vastuullista kierrätystä
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tilanhallinta

inventointi

sisustussuunnittelu

akustiikka

tekstiilisisustaminen

vihersisustus

av-ratkaisut

projektinhoito

ergonomia tarkistus
ja näkemys

kustannussäästöt

helppous

ei kertainvestointeja

kuukausimaksut

käyttöpääoman
vapautuminen

kalusteet
toimivat vakuutena

hankintarekisterillä
kuluseuranta

(IFrs)

kuljetus- ja
muuttopalvelu

toimitus

asennus

käyttöönotto-
tarkastus

huolto

purku ja 
poisvienti

talonmies-
palvelu
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kierrätys

tuottavuuden
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internetin kautta

rFId

nimetty
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muutostilanteet

ylläpito
 ja huolto

hiilijalanjälki

vastuullinen
kierrätys:

valtaosalle
kalusteista
uusi elämä
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Huolenpito: nimettu yhteyshenkilö | muutostilanteet | ylläpito 
ja huolto

Kierrätys: hiilijalanjälki | vastuullinen kierrätys: valtaosalle ka-
lusteista uusi elämä

Seuranta: kaluste- ja kustannusseuranta | hankinta, ylläpito 
ja kierrätys | tuottavuuden ja tilatehokkuuden mittarit | käyttö 
helppoa internetin kautta | RFID

Kuljetus: kuljetus- ja muuttopalvelu | toimitus | asennus | 
käyttöönottotarkastus | huolto | purku ja poisvienti

Suunnittelu: tarvekartoitus | tilanhallinta | inventointi | sisustus-
suunnittelu | akustiikka | tekstiilisisustaminen | vihersisustaminen 
| av-ratkaisut | projektinhoito

Rahoitus: kustannussäästöt | helppous | ei kertainvestointeja | 
käyttöpääoman vapauttaminen | kalusteet toimivat vakuutena | 
hallintarekisterillä kuluseuranta (IFRS)



Isku Interior Oy:n yleiset sopimus- ja toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2015 
alkaen  toistaiseksi ja korvaavat Isku Interior Oy:n aiemmat yleiset sopimus- ja 
toimitusehdot.

Näitä sopimus- ja toimitusehtoja käytetään Isku Interior Oy:n ja asiakkaan välisessä 
kaupassa ellei toisin ole sovittu. Sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan tilausvah-
vistuksessa määritellyn tavaran toimitukseen ellei kirjallisesti ole muuta sovittu.

Nämä ehdot katsotaan tilaajan taholta hyväksytyiksi ellei muistutusta ole tehty 7 
päivän kuluessa tilausvahvistuksen päivämäärästä lukien.

Hinnat ovat kulloinkin voimassaolevien Isku Interior Oy:n hinnastojen mukaisia, 
ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Hinnat sisältävät pakkauksen. Hintoihin lisä-
tään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti, 
sekä mahdollisesti muut vastaavat lakisääteiset maksut.

Tarjous on voimassa kokonaisuutena ellei toisin ole sovittu. Pidätämme 
oikeuden tilaajasta johtuvien muutosten ja lisäysten aiheuttamiin toimitusajan 
muutoksiin. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut 
asiakirjat ovat Isku Interior Oy:n omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää 
niitä omiin tarkoituksiinsa tai Isku Interior Oy:n vahingoksi eikä antaa niistä tietoja 
kolmannelle osapuolelle.

Toimitusehto: FIN01 ehtojen mukaisesti asiakkaan toimipisteeseen toimitettuna 
(08.00 – 16.00). Toimituksesta veloitetaan Kuljetuspalveluhinnastomme mukainen 
toimittamismaksu, vähintään 60 euroa.

Kuljetuspalvelusta veloitetaan Kuljetuspalveluhinnastomme mukainen maksu 
(kts. Toimitusehto).

Tavarat lähetetään tilaajan vastuulla ja vakuutetaan tilaajan lukuun, jos 
kuljetuksesta on erikseen sovittu. Vakuutuskulut ovat 0,25 % arvonlisäverottomasta 
laskutussummasta. Valtiolle ja valtionalaisille laitoksille vakuutusta ei tehdä kuin 
niin erikseen sovittaessa.

Toimitusaika lasketaan tilauksen vahvistuspäivästä, ellei muuta ole yhteisesti 
sovittu.

Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavarat ovat asiakkaalle 
toimitusvalmiina toimituspisteessämme. Toimitusviikoksi voidaan myös erikseen 
sopia se viikko, jolloin mahdollinen sopimukseen perustuva asennustyö alkaa 
tai on loppuun suoritettu.

Toimitusaikasiirrosta, joka tapahtuu asiakkaan taholta, tai muista myyjästä 
riippumattomista syistä ja joka on yli yhden viikon sovitusta toimitusviikosta, ve-
loitetaan asiakasta 0,5 % / viikko toimituksen arvosta. Toimituksen siirtymisestä 
on sovittava vähintään 2 viikkoa ennen toimituksen määräaikaa.

Maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. 
Myyjä on oikeutettu laskuttamaan osatoimituksesta.

Jos kokonaislaskutuksesta on erikseen sovittu, voi myyjä laskuttaa sen toimitetuilta 
osin, kun vähintään 90 % kaupan arvosta on toimitettu. Yliajalta veloitetaan 16 
% viivästyskorkoa sekä mahdolliset perintäkulut.

Laskutus suoritetaan sähköisesti. Paperilaskuista veloitamme asiakkaalta 10 
€/tilaus.

Mahdolliset puutteet tai huomautukset on kirjallisesti ilmoitettava 7 
vrk:n kuluessa tavaran vastaanotosta. Vaikka toimituksessa havaittaisiin puutteita 
tai huomautettavaa, on laskusta aina maksettava vähintään 90 % sovitun mak-
suehdon mukaisesti ellei huomautus ylitä 10 % toimituksen arvosta. Tilauksen 
mukaista toimitusta ei voi palauttaa.

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta kun kauppasumma on koko-
naisuudessaan maksettu. 
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Asennuspalvelusta veloitamme erikseen asennuspalveluhinnastomme mu-
kaisesti, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Asennuspalvelu on 3 % tilauksen 
loppusummasta, vähintään 66 euroa.

Lisäksi Isku Interior Oy:llä on oikeus veloittaa kulut mahdollisista lisätöistä liittyen 
mm. tilojen tyhjentämiseen, toiseen toimituskertaan, varastointiin ja/tai tämän 
kaupan kohteen ulkopuolisiin asentajatöihin.

Takuuaika on viisi vuotta Iskun valmistamille malliston vakiotuotteille. Avec-
kumppaneiden (muut valmistajat) valmistamien tuotteiden tuotetakuut määräytyvät 
valmistajan antaman takuun mukaisesti (vähintään 2 v.). Malliston ulkopuolisille 
tuotteille, asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ei takuuta myönnetä. 
Takuu alkaa toimitushetkestä. Takuu on voimassa normaaleissa toimistotyyppi-
sissä (8h/vrk) käyttöolosuhteissa, ellei toisin mainita. Takuu edellyttää käyttö- ja 
huolto-ohjeiden sekä asennusohjeiden noudattamista ja tuotteen asiallista käsit-
telyä. Takuun voimassaolo edellyttää Huonekaluliitto ry:n huonekalujen hoito- ja 
käyttöohjeiden noudattamista (Puusepänliitto ry, Huonekalujaosto/ huonekalujen 
hoito-ohjeet). Takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheu-
tuneet asiakkaan tuottamuksesta. Asiakkaan on esitettävä takuuseen perustuva 
vaade Iskulle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, 
kun asiakas on havainnut takuun kattavan virheen. Takuuseen liittyvä tavaran 
korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, mikä tekee mahdottomaksi 
näiden toimitusehtojen täyttämisen tai olennaisesti vaikeuttaa sitä, on osapuolilla 
yhtäläinen oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- tai vastaanotto-
velvollisuudesta sovittuna ajankohtana.

Välillinen vahinko. Isku Interior Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle 
viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Erimielisyydet, joita sopimuksesta mahdollisesti aiheutuu, ja joista ei kohtuul-
lisessa ajassa päästä yksimielisyyteen, jätetään Lahden käräjäoikeuden tai, jos 
Isku Interior Oy niin kirjallisesti vaatii, Keskuskauppakamarin välityslautakunnan 
sääntöjen mukaisesti ja sen toimesta asetettavan ja toimivan yksimiehisen väli-
miesoikeuden ratkaistavaksi.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Voimassa toistaiseksi 1.1.2015 alkaen.

Isku Interior Oy 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
PL 240, 15101 Lahti 
Kotipaikka Lahti, Y-tunnus 1831497-2
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