
Ofisea – oppimistilojen kalusteet



Olemme kumppanisi kalustehankinnoissa,  
oli sitten kyseessä uudisrakennus tai  
yhden tilan kalustehankinnat.

Vuosien varrella projekteihimme on  
sisältynyt toimistokohteita, kouluja ja  
muita julkisia tiloja. 

Palveluumme kuuluu projektin koordinointi,  
suunnittelu, kalusteiden toimitus ja asennus,  
vanhojen kalusteiden kierrätys, varastointi  
ja kalusteiden leasing-rahoituspalvelu.

Olemme Hanselin valtionhallinnon  
puitesopimustoimittaja sekä kuntapuolella  
Sarastian ja useiden itsenäisten kuntien  
oppilaskalusteiden sopimustoimittaja.
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Office Ballz jumppapallo Mobi läppäripöytä

Koko koulun kokoontumistila  
– esiintymiseen ja käytävätyöskentelyyn

Hokki aktiivijakkara
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Oppimista luokassa joko istuen  
tai seisten, ergonomisesti

PantoMove-LuPo  
ergonominen oppilastuoli

TriTable  
pinottava kolmiopöytä
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Rennompi nurkka  
opiskeluun luokassa

Mobi läppäripöytäClubLounge sohva Pent rahi
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Luonnontieteiden opiskeluun  
haponkestävät istuimet ja pöydät

PantoMove-Lupo  
oppilastuoli

RondoLift-KF   
kaasujousipöytä

One sähkösäätöinen  
opettajanpöytä

Wind säädettävä  
opettajan työtuoli
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Hiljainen tila  
keskittymiseen  
ja vetäytymiseen

Hang On rahi

Mobi läppäripöytä

The Hut  
vetäytymistila
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Erilaisia ryhmiä eri tavoin oppimiseen

PantoMove-LuPo  
ergonominen oppilastuoli

TriTable  
kolmiopöytä

Mobi läppäripöytäClubLounge sohva Pent rahi
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Luokka  
muotoutuu  
moneksi  
helposti

Oppimistila muuntuu

Päivän aikana  
luokka muuttuu 
ryhmän mukana.

Pyörälliset kalusteet  
liikkuvat nopeasti luokassa  
uuteen muotoon ja  
oppimistapaan.
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Oppilastuoleja

PantoMove-Lupo,  
31506 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
44-57 cm (pyörillä) tai talloilla  
(42-55 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja polypro-
pyleenia, istuinleveys 43 cm

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät
• alakoulun kaasujousi
• korkeussäädettävä jalkatuki

PantoMove-Lupo,  
31507 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
53-73 cm (pyörillä) tai talloilla  
(50-70 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja polypro-
pyleenia, istuinleveys 43 cm, 
korkeussäädettävä jalkatuki

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat tai jarrupyörät
• alakoulun kaasujousi

PantoMove-Lupo,  
31509 – pieni istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
44-57 cm (pyörillä) tai talloilla  
(42-55 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja polypro-
pyleenia, istuinleveys 37 cm,  
alakoulun kaasujousi 

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät
• korkeussäädettävä jalkatuki

PantoMove-Lupo,  
31577 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
45-58 cm (pyörillä) tai talloilla  
(43-56 cm), alumiininen ristikko-
jalka, selkänoja polypropyleenia, 
istuin verhoiltu, istuinleveys 45 cm

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät
• korkeussäädettävä jalkatuki

PantoMove-Lupo,  
31578 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
54-74 cm (pyörillä) tai talloilla  
(52-72 cm), alumiininen ristikko-
jalka, selkänoja polypropyleenia, 
istuin verhoiltu, istuinleveys 45 cm,  
korkeussäädettävä jalkatuki

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat tai jarrupyörät

PantoMove-Lupo,  
31511 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
50-63 cm (pyörillä) tai talloilla  
(48-61 cm), alumiininen ristikko-
jalka, selkänoja polypropyleenia, 
istuinleveys 45 cm,  käsinojat

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät

PantoMove-Lupo,  
31517 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
58-83 cm (pyörillä) tai talloilla  
(56-81 cm), alumiininen ristikko-
jalka, selkänoja polypropyleenia, 
istuinleveys 45 cm,  käsinojat

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat tai jarrupyörät

PantoMove-Lupo,  
31581 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
44-57 cm (pyörillä) tai talloilla  
(42-55 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja polypro-
pyleenia, istuinleveys 43 cm, 
alakoulun kaasujousi 

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät
• korkeussäädettävä jalkatuki

PantoMove-VF,  
31526 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
44-59 cm (pyörillä) tai talloilla  
(42-57 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja vaneria, 
istuinleveys 43 cm

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät
• korkeussäädettävä jalkatuki

PantoMove-VF,  
31527 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
53-80 cm (pyörillä) tai talloilla  
(51-78 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja vaneria, 
istuinleveys 43 cm,  
korkeussäädettävä jalkatuki

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat tai jarrupyörät

PantoMove-Soft,  
31513 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
51-64 cm (pyörillä) tai talloilla  
(49-62 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja polypro-
pyleeni verhoiltuna, istuinleveys 
48 cm

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat tai jarrupyörät

PantoMove-Soft,  
31515 – iso istuin

Korkeussäätö kaasujousella  
60-85 cm (pyörillä) tai talloilla  
(58-83 cm), alumiininen ristikko-
jalka, istuin ja selkänoja polypro-
pyleeni verhoiltuna, istuinleveys  
48 cm, korkeussäädettävä jalkatuki

Valinnaisesti: 
• 3d-keinumekanismi
• tallat, pyörät tai jarrupyörät
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PantoSwing-LuPo, 31400

Teräsjalka, istuin ja selkänoja  
poly propyleenia, pinottava,  
6 eri kokoa, istuinkorkeudet:  
31, 34, 38, 43, 46, 50 cm,  
tallat

Compass-Lupo, 31300

Teräsjalka, istuin ja selkänoja  
poly propyleenia, pinottava,  
6 eri kokoa, istuinkorkeudet:  
31, 35, 38, 43, 46, 52 cm,  
tallat

  

Compass-Lupo, 31306

Teräsjalka, istuin ja selkänoja poly-
propyleenia, taittopöytä oikealla  
tai vasemmalla, pinottava, tallat

Valinnaisesti:
• tallat tai pyörät
• kori istuimen alla

Hokki - 03825

Istuin polypropyleenia,  
5 eri korkeutta: 31, 38, 46, 51,  
62 cm tai korkeussäädettävä  
versio 38-50 cm tai 50-68 cm,  
istuinpehmuste harmaa  
vaahtomuovi tai musta  
keinonahkaa

NF-Compass,  
32300 – iso istuin

Teräsjalka, istuin ja selkänoja  
polypropyleenia,  
pinottava 10 kpl, tallat

NF-Compass,  
32301 – iso istuin

Teräsjalka, istuinkuppi ja  
selkänoja polypropyleenia,  
istuin verhoiltu,  
useita vakiokankaita,  
pinottava 10 kpl, tallat

Level76-Lupo,  
31409 – iso istuin

Teräsjalka, istuin ja selkänoja  
polypropyleenia, istuinkorkeus  
46 cm, pinottava 3 kpl, tallat, 
 optimaalinen pöytäkorkeus 76 cm

Valinnaisesti:
• Säädettävä jalkatuki

Level76-Lupo,  
31408 – pieni istuin

Teräsjalka, istuin ja selkänoja  
polypropyleenia,  
istuinkorkeus 53 cm,  
pinottava 4 kpl, tallat,  
säädettävä jalkatuki,  
optimaalinen pöytäkorkeus 76 cm

Solo, 03826

Teräsjalka, istuin vaneria,  
4 jalkatukea eri kokoisille oppilaille, 
pinottava 5 kpl,  
tallat

Rondo, 3827

Teräsjalka, istuin vaneria,  
istuinkorkeudet 46, 50, 55 cm,  
pinottava 15 kpl,  
tallat

Rondo, 3822

Ristikkojalka alumiinia,  
istuin vaneria,  
korkeussäätö 38-50,5 cm,  
tallat tai pyörät

Level76- Lupo, 31407 –  
pieni istuin päiväkotiin

Teräsjalka, istuin ja selkänoja 
 polypropyleenia, istuinkorkeus  
48 cm, pinottava 3 kpl,  
tallat, säädettävä jalkatuki,  
optimaalinen pöytäkorkeus 71 cm

KN-39, 3901

Teräsjalka, istuin ja selkänoja 
 vaneria, pinottava 10 kpl, tallat

Valinnaisesti:
• rivikiinnitys
• pöytätaso
• verhoiltu selkänoja ja/tai istuin 
• käsinojat
• tuolivaunu 20 tuolille
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Sitzbock, 204

Koko 63x52 cm, k. 71 cm,  
runko polyetyleenia musta,  
valkoinen, harmaa tai  
oranssinpunainen

Valinnaisesti:
• Huopaistuinpäällyste harmaa, 

vaaleanharmaa, antrasiitti tai 
oranssinpunainen

Mood, MO1200

Teräsjalka,  
istuin kierrätysmuovia,  
pinottava 20 kpl tuolivaunussa, 
tallat

Valinnaisesti:
• tuolivaunu

Mood, MO1250

Teräsjalka,  
istuin kierrätysmuovia,  
pinottava 20 kpl tuolivaunussa,  
ripustettavissa käsinojista 
 tuolivaunussa,  
tallat

Valinnaisesti:
• tuolivaunu

Mood, MOB1075/6

Teräsjalka,  
istuin kierrätysmuovia,  
pinottava 4 kpl,  
tallat

Valinnaisesti:
• Istuinkorkeus 67 cm tai 82 cm
• tuolivaunu

Moon, SXA500

Teräsjalka,  
istuin vaneri tammiviilu- tai  
laminaattipinnalla,  
pinottava 3 kpl,  
istuinkorkeus 73 cm,  
tallat

Tango, SDA043

Jalat saarnia, 
alumiiniristikko talloilla tai  
pyörillä tai teräskelkkajalka,  
istuin verhoiltu

Tuoleja

Link, LKSX60

Teräsjalka,  
istuin polyolefinia,  
pinottava 60 kpl tuolivaunussa, 
tallat

Valinnaisesti:
• kiinteä metallinen rivikytkentä
• irrotettava muovinen  

rivikytkentä
• irrotettava taittopöytä
• irrotettava istuintyyny
• tuolivaunu
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Oppilaspöytiä

TriTable, 01426

Pinottava pöytä, koko 111/80x80 cm  
k. 71, 76, 82, 90, 98 cm,  
runko pulverimaalattua terästä, runkoon 
 hitsatut teräsputkijalat, pöydät aseteltavissa 
riviin ilman välejä, pöydän kansi laminaattia,  
rungossa kolhiintumissuoja

Valinnaisesti:
• tallat tai pyörät yhdessä tai kaikissa jaloissa
• pöydän kansi laminaattia tai 

 korkeapainelaminaattia
• korkeussäädettävä versio 59-82 cm
• irrotettava muovilaatikko tavaroille
• muut koot myös mahdollisia

LiteTable-ST, 21090

Pinottava pöytä, koko 70x55 cm  
k. 71, 76, 82, 90, 98 cm, runko pulverimaalattua  
terästä, runkoon  hitsatut teräsputkijalat, jalat 
pareittain pöytälevyn sisä- ja ulkopuolella, 
jalkarakenne sallii  keskenään samankokoisten 
pöytälevyjen pinoutumisen päällekkäin, pöydät 
aseteltavissa riviin ilman välejä, pöydän kansi 
laminaattia, rungossa kolhiintumissuoja

Valinnaisesti:
• tallat tai pyörät kahdessa tai kaikissa jaloissa
• pöydän kansi laminaattia tai  

korkeapainelaminaattia
• muut kooot myös mahdollisia

Shift+ Base, 01440/01441

Pinottava pöytä, koko 96,7x59,1 cm  
k. 71, 76, 82, 90, 98 cm, kupera ja kovera 
 muoto, runko pulverimaalattua terästä,   
runkoon hitsatut teräsputkijalat, jalat 
 pöytälevyn sisä- ja ulkopuolella, jalkarakenne 
sallii pinoutumisen päällekkäin, pöydän kansi 
 laminaattia, rungossa kolhiintumissuoja

Valinnaisesti:
• tallat tai pyörät kahdessa tai kaikissa jaloissa
• korkeussäädettävä versio 59-82 cm

Uno-M-Step, 22408

Koko 70x50 cm k. 59-82 cm,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia,  
mekaaninen korkeussäätö, tallat

Valinnaisesti:
• kirjateline 
• laukkukoukku
• muut koot myös mahdollisia

UnoBean, 01467

Koko 79,7x58,6 cm  
k. 71, 76, 82 cm,  
runko pulverimaalattua terästä,  
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• kirjateline 
• laukkukoukku

UnoBean-Step, 01468

Koko 79,7x58,6 cm k. 59-82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• kirjateline 
• laukkukoukku

EuroLine, 01060

Koko 70x60 cm k. 71, 76, 82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät 
• kirjateline 
• laukkukoukku
• muut koot myös mahdollisia

Uno-M, 02408

Koko 70x50 cm k. 71, 76, 82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• kirjateline 
• laukkukoukku
• muut koot myös mahdollisia

Shift+ Base, 01445

Koko 140,8x78,8 cm  
k. 71, 76, 82 cm,  
runko pulverimaalattua terästä,  
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät 
• korkeussäätö 59-82 cm

Shift+ Base, 01446

Koko 140,8x78,8 cm  
k. 71, 76, 82 cm,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia,  
taitettava kansi, pyörät

Shift+ Base, 01442

Koko 160x78 cm k. 71, 76, 82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät 
• korkeussäätö 59-82 cm
• korkeapainelaminaattikansi
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Pöytiä
Louise, 2354

Koko 66x52 cm k. 47-70 cm,  
korkeussäätö kaasujousella,  
runko alumiinia,  
pöydän kansi mdf valkoinen,  
tallat

Mobi, SHD041

Koko 40x50cm k. 62 cm,  
runko terästä,  
pöydän kansi  laminaattia,  
tallat

FlipTable-RU, 21028

Koko 130x65 cm k. 72, 76, 82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia,  
taitettava kansi, pyörät

Valinnaisesti:
• rivikiinnitys
• sähköluukku
• johtokouru

Puzzle, 01470

Koko 165x114 cm  
k. 71, 76, 82, 90 cm,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Shift+ Base, 01444

Koko 67x50,6 cm k. 71-115 cm, 
korkeussäätö kaasujousella,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia,  
kirjateline, pyörät

RondoLift, 2823

Koko halk. 80, 90, 100, 110 tai  
120 cm k. 69-113 cm,  
korkeussäätö kaasujousella,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät

RondoLift, 2820

Koko 80x80, 90x90 tai  
100x100 cm k. 69-113 cm,  
korkeussäätö kaasujousella,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät

RondoLift, 2828

Koko 130x80 cm k. 69-113 cm, 
korkeussäätö kaasujousella,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät

Uno-C, 22430

Koko 70x50 cm k. 71, 76, 82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät takana, tallat edessä
• korkeussäätö 53-82 cm
• korkeapainelaminaattikansi
• kirjateline
• muovilaatikko
• etulevy

Uno-C, 22432

Koko 130x50 cm k. 71, 76, 82 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät takana, tallat edessä
• korkeussäätö 53-82 cm
• korkeapainelaminaattikansi
• kirjateline
• muovilaatikko
• etulevy

Hexa, 2336

Koko 72x50 cm k. 76 cm,  
runko alumiininsävyyn maalattua  
metallia, pöydän kansi mdf 
 valkoinen, taitettava kansi, 
 kahdessa jalassa säätötallat, 
 yhdessä jalassa pyörät

Valinnaisesti:
• muovilaatikko
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RondoLift, 02829

Koko 120x84 cm k. 69-113 cm, 
korkeussäätö kaasujousella,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• pyörät
• lukittava laatikko 

EuroLine-K, 01043

Koko 120x80 cm k. 64, 72, 76 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• tuoliripustus
• muut koot myös mahdollisia

EuroLine-K, 01046

Koko 180x80 cm k. 64, 72, 76 cm, 
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• tuoliripustus
• muut koot myös mahdollisia

FourClapp, 09360

Koko 140x70 cm k. 73 cm,  
runko kromattu terästä,  
pöydän kansi laminaattia,  
taitettavat jalat, tallat

Valinnaisesti:
• pöytävaunu

Nova, CNM165

Koko 160x70cm k. 105cm,  
runko pulverimaalattua terästä, 
pöydän kansi laminaattia, tallat

Valinnaisesti:
• muut koot myös mahdollisia

Säilytinkalusteita
Shift+ Landscape, 45293

Koko 152,6x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia, 
hyllyjä 2, 4 tai 6 kpl, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Shift+ Landscape, 45318

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia,   
hyllyjä 1, 2, 3, 4, 5 tai 6 kpl, 
 säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Shift+ Landscape, 45319

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia, 
lukittava ovi, hyllyjä, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Shift+ Landscape, 45329

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia, 
lukittava ovi, hyllyjä, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• hyllyjen sijaan muovilaatikoita  

(10 kpl 7,5 cm korkeita laatikoita 
tai 5 kpl 15 cm korkeita laatikoita 
per rivi)

• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä
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Shift+ Landscape, 45326

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia, 
 reppuhyllyjä, laatikoita,  
säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• hyllyjen sijaan muovilaatikoita  

(10 kpl 7,5cm korkeita laatikoita 
tai 5 kpl 15cm korkeita laatikoita 
per rivi)

• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Choice, C5C081-A, C0Z080

Koko 80x42 cm k. 186 cm,  
runko melamiini, hyllyt melamiini,  
ovet melamiini, sokkeli,  
vedin, lukitus

Choice, C5C081-A, C0Z082

Koko 80x42 cm k. 193 cm,  
runko melamiini, hyllyt melamiini,  
ovet melamiini, metallijalat,  
vedin, lukitus

Choice, C5C082-A, C0Z082

Koko 80x42 cm k. 193 cm,  
runko melamiini, hylly melamiini,  
ovet melamiini, ulosvedettävä 
vaatetanko, metallijalat, vedin

Choice, C5N080-A, C0Z080

Koko 80x40 cm k. 186cm,  
runko melamiini, hyllyt melamiini,  
sokkeli

Choice, C5N080-A, C0Z082

Säilytin, 80x40 cm k. 193 cm, run-
ko melamiini, hyllyt melamiini,  
metallijalat

Shift+ Landscape, 45328

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia,  
2 lukittavaa ovea, hyllyjä, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• hyllyjen sijaan muovilaatikoita  

(10 kpl 7,5cm korkeita laatikoita 
tai 5 kpl 15cm korkeita laatikoita 
per rivi)

• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Shift+ Landscape, 45327

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia,  
3 lukittavaa ovea, hyllyjä, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• hyllyjen sijaan muovilaatikoita  

(10 kpl 7,5cm korkeita laatikoita 
tai 5 kpl 15cm korkeita laatikoita 
per rivi)

• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Shift+ Landscape, 45325

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia, 
hyllyjä, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• hyllyjen sijaan muovilaatikoita  

(10 kpl 7,5cm korkeita laatikoita 
tai 5 kpl 15cm korkeita laatikoita 
per rivi)

• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä

Shift+ Landscape, 45330

Koko 105,5x42,5 cm k. 110 cm, 
runko laminaattipintainen lastulevy, 
takalevy perforoitua metalllia, 
reppuhyllyjä, säätöjalat

Valinnaisesti:
• pyörät
• kumimatot hyllyillä
• magneetti-rivikiinnitys
• vetokahvat säilyttimen päällä
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Pehmuskalusteita

Shift+ Landscape, 09325

Koko 52,8x52,8 cm  
k. 30, 38, 46 cm,  
vaahtomuovia,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

Shift+ Landscape, 09328

Koko 105,5x52,8 cm  
k. 30, 38, 46 cm,  
vaahtomuovia,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

Shift+ Landscape, 09329

Koko 109,9x52,8 cm  
k. 30, 38, 46 cm,  
vaahtomuovia,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

Shift+ Landscape, 09326

Koko 140,8x72,5 cm  
k. 30, 38, 46 cm,  
vaahtomuovia, k 
einonahkaverhoilu,  
tallat

Shift+ Landscape, 09327

Koko 140,8x72,5 cm  
k. 30, 38, 46 cm,  
vaahtomuovia,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

Cloud, 09380

Koko halk. 40 cm k. 52 cm,  
sisäpussi polystureenirae,  
irrotettava päällinen  
Cordura polyamidi/nailon.  
Öko-Tex 100 sertifioitu.

ClubLounge, 09352

Koko 65x88 cm k. 80 cm,  
istuinkorkeus 42 cm,  
istuin vaahtomuovi,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

ClubLounge, 09353

Koko 130x88 cm k. 80 cm,  
istuinkorkeus 42 cm,  
istuin vaahtomuovi,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

ClubLounge, 09357

Koko 180x88 cm k. 80 cm,  
istuinkorkeus 42 cm,  
istuin vaahtomuovi,  
keinonahkaverhoilu,  
tallat

August, I-S/H2

Koko 78x75 cm, k. 145 cm,  
tammi- tai metallijalat,  
istuin ja selkänoja kangasverhoilu

August, 1-S/H3/L3

Nojatuoli, 78x75 cm, k. 185 cm, 
jalusta pyörivä laippajalka  
maalattu metalli,  
istuin, selkänoja ja katto  
kangasverhoilu

Frankie, 2S+2WL+2WR

Koko 167x74 cm, k. 120 cm,  
jalusta maalattu metalli,  
istuin ja selkänoja kangasverhoilu

17



Welle, 09348

Koko 50x54 cm k. 40 cm,  
istuin verhoiltu keinonahka

Stone, conf.1

Koko 360x195 cm,  
irrallisia  rahiyksiköitä,  
rahiyksiköt kiinnitettävissä toisiinsa, 
istuin verhoiltu,  
polypropyleeni tallat

Office Ballz, 640055

Koko halk. 55 tai 66 cm,  
pilates-pallo päällystetty kankaalla  
tai keinonahalla,  
pohjassa  metallilevy 
 nahkaverhoiltuna

Office nap, 640075

Koko 70x140 cm k. 60 cm,  
sisäpussi raetäyte,  
päällyste  kangasta tai keinonahkaa, 
vetoketju

Museo, 1

Koko 65x65 cm, k. 78 cm,  
istuink. 44 cm,  
jalusta maalattu metalli,  
kangasverhoilu

Museo, C

Koko 65x65 cm, k. 78 cm,  
istuink. 44 cm,  
jalusta maalattu metalli,  
kangasverhoilu

Giro, SRA101

Koko halk. 40 cm k. 45 cm,  
runko lastulevyä, vaneria ja 
 vaahtomuovia,  
istuin verhoiltu, tallat

Welle, 09343

Koko 50x162 cm k. 102 cm,  
istuin verhoiltu keinonahka

Welle, 09344

Koko 50x108 cm k. 80 cm,  
istuin verhoiltu keinonahka

Welle, 09345

Koko 50x140 cm k. 63 cm,  
istuin verhoiltu keinonahka

Welle, 09346

Koko 50x140 cm k. 63 cm,  
istuin verhoiltu keinonahka

Welle, 09347

Koko 50x108 cm k. 40 cm,  
istuin verhoiltu keinonahka
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Arca, AA909R

Jalka saarni, istuin verhoiltu

Foldit Basic, 621420

Koko 50x40cm, k. 42cm, taitettava 
pöytäsermi, 100% kierrätettyä 
polyesterikuiduista valmistettua 
puristettua huopaa

Freestanding, AFU120, 
AFZ041

Koko 120x120cm, paksuus 3,6cm, 
kangasverhoilu, tallat tai pyörät

Valinnaisesti:

muita kokoja myös saatavana

Half a Hut, 110400, 647130, 
647130

Koko 188x90cm k. 227cm, äänen-
vaimennus, verhoiltu

To-to, TTT00M

Koko 87x63cm, k. 114cm, sermi 
verhoiltu, pöytätaso

Valinnaisesti:

rahi kokoa 62x74cm k. 43cm

Akustiikkatuotteita

Arca, AA8099

Ristikkojalka saarni,  
istuin verhoiltu

Arca, AA8090

Ristikkojalka terästä,  
istuin verhoiltu

Arca, AA9099

Ristikkojalka saarni,  
istuin verhoiltu

Arca, AA9090

Ristikkojalka terästä,  
istuin verhoiltu
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Tervetuloa tutustumaan näyttelytilaamme, 
osastoillemme Educaan, Pohjois-Suomen 

opettajainpäiville ja Rehtoripäiville.

Ofisea Oy  
Ruoholahdenkatu 21, 00180 Helsinki  
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