


Apbalvots ar zelta medaļu 1955.gadā, Tu-oli50 

krēsls ir klasika un, iespējams, atpazīstamākais 

Isku produkts.

Tuoli50 liek gremdēties 50mito gadu 

nostaļģijā, bet tajā pašā laikā var būt iederīgs 

arī modernā interjerā.
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ATPŪTAS KRĒSLI

Rest
Diva

Inkoo Fox

Flex

Big Hug Ritz

Big Hug

Dažādu materiālu, krāsu un formu atpūtas krēsli, ko radījuši 

Isku vadošie dizaineri, nodrošinās ērtus un omulīgus atpūtas 

brīžus Jūsu mājās.



Inkoo Pro

Inkoo dīvāns - atkarībā no izvēlētā auduma apdares, dīvānu 

iespējams piemērot gan sabiedriskajām telpām, gan mājas 

videi.



Dīvāns Time ir unikāla rakstura mēbele, kurā nav lieku detaļu, formu vai 

krāsu, tomēr tā izstaro stingrības, izturības un nesatricināma stila sajūtu.

Time
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Free
Free - izturīgajam dīvāna rāmim ir mīksts polsterējums 

un ērts sēdvietas dziļums. Dīvāns nodrošina patīkamu 

sēdēšanu pat visprasīgākajām gaumēm.



Galdiņš Diva
Pieejams 3 dažādos izmēros

Chic
Chic - kompakts, elegants, bet daudzfunkcionāls 

dīvāns ar smalkas formas roku balstiem. Pieejams 

ar augstas kvalitātes gultas mehānismu un plašā 

audumu izvēlē - katrai gaumei un interjeram.

198 x 88 x 93cm
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Mondo
Mondo - atšķirīgs savas robustās formas un 

savdabīgā rakstura dēļ. 

Dīvānu auduma un ādu krāsu diapazons ir plašs, 

pieejami vairāki kāju balstu risinājumi. 



Austin

Luna

Faro

Discovery

Cumulus

Everton



Isku dizaineru veidotie žurnālgaldiņi — interjera elements, kas papildinās 

Jūsu mājā esošo mēbeļu noformējumu un izcels tā spilgtākās īpašības.

Diva

Gordon

Diva

Air

Thea

Free



Fuuga

Modulējamas mēbeles viesistabai un guļamistabai, kas pilda uzglabāšanas 

funkciju, bet tajā pašā laikā piešķir telpai gaumīgu un askētisku dizaina 

risinājumu.



Mūsdienīga, funkcionāla darba vieta 

un darba vide iedrošina būt aktīvam un 

fleksiblam arī mājas vidē. 

Duo biroja krēsls ar augsto atzveltni - 

lakoniska dizaina, viegls, izturīgs

un ekoloģisks. Pieejams arī

antimikrobu apdarē. 

Vakio modulējama plauktu sistēma - produkts izceļas ar vieglumu un 

bezmehānismu risinājumu, pielāgojams dažādām telpām un modulējams

pēc Jūsu vajadzībām. 



BĒRNISTABA

BASE dievvietīgā gulta
94.4x221x150.6 cm

Woodland akustiskie paneļi

Giant donut pufi

Happy zoo pufs

Mukula magnētiskie pufi
Isku piedāvā arī mēbeles bērnistabai - spilgtas, 

rotaļīgas, viegli kopjamas, kas būs ērti lietojamas arī 

pašiem mazākajiem ģimenes locekļiem. 

Mūsu bērnistabu mēbeļu risinājumi ir vizuāli drosmīgi, 

izturīgi un ergonomiski pārdomāti. 



Haave divvietīgā gulta
160 x 200 cm

Onni divvietīgā gulta
160 x 200 cm

Unelma divvietīgā gulta
160 x 200 cm

Veselīgs, pietiekami ilgs miegs ir nepieciešams un 

svarīgs stāvoklis, kas fundamentāli nosaka dzīves 

kvalitāti un veselību. Gulta ir guļamistabas centrālais 

elements, kas palīdzēs atjaunot spēkus,

lai mostos enerģiski uzlādēts. 


