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Tekninen valvomo- ja käyttökeskuspöytä 
on asiakkaalle räätälöity 24/7 
pöytäkonsepti, joka muuntautuu 
asiakastarpeisiin helposti. 

Konsepti on monenlaisiin 
työasemasovelluksiin ja tiloihin suunniteltu 
kokonaisuus. Käyttömukavuus, ergonomia, 
käyttöturvallisuus ja tehokkuus toteutuvat 
valvomokonseptin 24-tuntisessa käytössä.

Valvomopöytäkonsepti on helposti 
räätälöitävissä ja toteutettavissa 
asiakkaan tarpeisiin niin muodon 
kuin ominaisuuksienkin osalta. 
Palvelukonseptimme perusta on 3D- 
suunnittelupalvelu, joka tuottaa tarkat 
kuvat jo suunnittelun alkuvaiheessa 
asiakkaalle ja loppuvaiheen asennukseen.

Haluamme olla rakentamassa yhdessä 
parasta ratkaisua tarpeisiin. Tarjoamme 
myös KAB:in erinomaiset valvomotuolit 
projekteihin.

VALVOMOPÖYDÄT
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Johtojen läpivienti ja 
virta/datayksiköt

Kaikki valvomopöydät 
on suunniteltu niin, 
että laitteet 
on helppo huoltaa. 
Kuvassa pöytä 
huoltoasennossa.
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Monitorikansi 

Pääkansi 

Etupaneeli

Sivutaso klaffimekanismilla

Jalusta

Keskusyksikkötelineet

RAKENNE

Pöydän runkorakenne on erittäin tukeva 
ja pöytä mahdollistaa molempien tasojen 
erikseen säätämisen, joka takaa erikokoisille 
käyttäjille aina parhaan ergonomisen 
työasennon niin istuen kuin seisten. 

Runkorakenne on myös modulaarinen, 
joka mahdollistaa työpisteen mitoituksen 
asiakkaan käytössä olevan tilan ja 
vaatimusten mukaan.

Näyttötason portaaton säätäminen 
antaa myös mahdollisuuksia erikokoisten 
monitorien käyttöön, niin vaaka- kuin 
pystyasennossa. Taso voidaan säätää 
optimaaliselle katselukorkeudelle. 
Kaapeloinnit ja sähköistykset voidaan 
sijoittaa piiloon, juuri sinne mihin niitä 
tarvitaan. Lisäksi pöytään on tarjolla paljon 
erilaisia lisävarustevaihtoehtoja.

Olemme huomioineet pöydän rakenteessa 
myös mahdollisten huoltotöiden 
helppouden.  Keskusyksiköt ja kaapeloinnit 
voidaan vaihtaa helposti pöytää 
purkamatta ja näin ollen käyttökatkos jää 
aina mahdollisimman lyhyeksi.

5Valvomo



6

Pistorasialuukut voidaan 
varustaa asiakkaan 
toiveen mukaisesti. Erilaiset 
asiakaskohtaiset lisävarusteet 
onnistuvat helposti. 

Pöydän rakenteissa kulkevat 
johdot kerätään yhteen ja 
niputetaan siististi. 

Sähköinen säätö erikseen pää- 
ja monitorikannelle. Säätöalue 
on 65 cm (595-1245 mm). 

Keskusyksikköteline on 
suunniteltu niin, että kone on 
helppo huoltaa tai vaihtaa. 

Valvomo -työpöytään voidaan 
valita säätöpaneeli tarpeen 
mukaan. Kuvassa säätöpaneeli 
kolmella muistipaikalla ja 
korkeusnäytöllä sekä kanteen 
upotettu kynäteline.
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VARUSTELU

Isku Valvomo työpöytäkonsepti 
suunnitellaan ja toteutetaan 
aina yhteistyössä käyttäjän ja 
suunnittelijoiden kanssa. Iskulla on 
käytössä testipöytä, jossa omia ideoita 
voi jalostaa yhdessä suunnittelijoiden 
kanssa, jolloin kohteen eristyistarpeet 
tulevat huomioitua. Isku toimii 
yhteistyössä alan tunnettujen 
toimijoiden kanssa ja varmistaen 
että käytössä on aina ajan mukaiset, 
parhaat komponentit ja materiaalit, 
standardien mukaisesti.
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KAB valvomotuolit on suunniteltu vaativaan 
24/7 valvomo- ja toimistokäyttöön. Ne 
ovat myös korvaamattomia apuvälineitä 
selkävaivoista kärsiville. KAB Seating on 
taloudellinen ja pitkäaikainen sijoitus 
hyvinvointiin.

VALVOMOTUOLIT

Vakio-ominaisuudet:
  lujatekoinen robottihitsattu teräsrunko
  kulutusta kestävä verhoilu
  säädettävä nahkainen niskatuki 
  kahdella nivelellä (ei Navigator eikä K1 Premium)
  kokonaan ylös pystyasentoon nostettavat    
  käsinojat (käsinojan etureunan 
  korkeuden/kaltevuuden säätö)

  selkänojan pikasäätö
  selkänojan kaltevuudensäätö 16º
  ilmatäytteinen ristiseläntuki
  lukittava keinumekanismi,
  jossa jäykkyyden säätö
  istumakorkeus 46-56 cm
  pehmeäpintaiset kaksoispyörät
  alumiinijalusta
  käyttäjäkohtainen takuuraja 
  aina 200 kg:n asti
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KAB Seating Executive 
Kangas- tai nahkaverhoilu.

Säädettävä nahkainen Comfort -nivelniskatuki. Ylös pystyasentoon 

nostettavat säädettävät käsinojat, jotka liikkuvat selkänojan mukana. 

Ristiseläntuki. Selkänojan kaltevuudensäätö 16°. Keinumekanismi 50 - 200 kg. 

Kaasujousi (istuinkorkeus 460 - 560 mm). Viisihaarainen ristikkojalka, 5 

pyörää 50 mm Ø. Soveltuu hyvin kookkaallekin käyttäjälle.

KAB Seating Director
Kangas- tai nahkaverhoilu.

Säädettävä nahkainen Comfort -nivelniskatuki. Ylös pystyasentoon 

nostettavat säädettävät käsinojat, jotka liikkuvat selkänojan mukana. 

Ristiseläntuki. Selkänojan kaltevuudensäätö 16°. Keinumekanismi 50 - 200 kg. 

Kaasujousi (istuinkorkeus 460 - 560 mm). Viisihaarainen ristikkojalka, 5 pyörää 

50 mm Ø.
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KAB Seating K1 Premium

KAB Seating Navigator 

Kangas- tai nahkaverhoilu.

Puolikorkea selkänoja. 

Nahkainen perusniskatuki. Ylös pystyasentoon nostettavat säädettävät 

käsinojat, jotka eivät liiku selkänojan mukana. 

Ristiseläntuki. Selkänojan kaltevuudensäätö 16°. Keinumekanismi 50 - 200 kg. 

Kaasujousi (istuinkorkeus 460 - 560 mm. Viisihaarainen ristikkojalka, 5 pyörää 50 

mm Ø. Istuimen syvyydensäätö 50 mm.

Kangas- tai nahkaverhoilu.

Puolikorkea säädettävä selkänojan jatke. Hyvä sivuttaistuki selässä ja 

istuimessa. Ylös pystyasentoon nostettavat säädettävät käsinojat, jotka 

liikkuvat selkänojan mukana. Ristiseläntuki. Selkänojan kaltevuudensäätö16°. 

Keinumekanismi 50 - 200 kg.  Kaasujousi (istuinkorkeus 460 - 560 mm) 

Viisihaarainen ristikkojalka, 5 pyörää 50 mm Ø.

KAB Seating K4 Premium
Kangas- tai nahkaverhoilu.

Säädettävä nahkainen Comfort -nivelniskatuki. Ylös pystyasentoon 

nostettavat säädettävät käsinojat, jotka eivät liiku selkänojan 

mukana. Ristiseläntuki. Selkänojan kaltevuudensäätö 16°.

Keinumekanismi 50 - 200 kg. Kaasujousi (istuinkorkeus 460 - 560 

mm). Viisihaarainen ristikkojalka, 5 pyörää 50 mm Ø. Istuimen 

syvyydensäätö 50 mm. Kolme säilytystaskua. Soveltuu hyvin 

kookkaallekin käyttäjälle.
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Pöytämalli asiakkaan 
tarpeen mukaan.

Kuvissa asiakkaan tarpeen 
mukaan toteutetut esimerkit 
kaarevasta- ja kulmamallin 
pöydistä.

Tampereen Sähkölaitos
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Tampereen Sähkölaitos
Caruna

Materiaaliratkaisut voidaan 
toteuttaa erikoistyönä 
asiakkaan toiveiden mukaan. 

Kuvien asiakkaille toteutetut valvomopöydät 
mustalla jalustalla ja saarnikannella sekä 
alumiinijalustalla ja valkoisella kannella. 
Kohteissa kulmamallinen ja täysin suora 
valvomopöytä.
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Elenia
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Elenia
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Isku on suomalainen vuonna 1928 Lahteen perustettu perheyritys. Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi 
kalusteita ja kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja sekä koteihin että kouluihin, toimistoihin ja kaikkiin julkisiin 

tiloihin. Koko Suomen kattavan Isku-myymäläketjun lisäksi Isku toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä sekä 
Lähi-idässä. Iskun omat huonekalutehtaat sijaitsevat Lahdessa. Isku noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää 
ja toimii aktiivisesti ekologisen tuotannon kehittäjänä: Isku sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäise-
nä alalla, ja tänä päivänä koko tuotanto on PEFC-sertifioitua, eli kaiken Iskun käyttämän puun alkuperä on 

tunnettua ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettua.

Pöydät Työpöydät Neuvottelupöydät Sohvapöydät Yleis/ruokapöydät Sähköpöydät Säilyttimet Seinäkkeet Puhelinkoppi

Since 1928

www.isku.com
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