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Par ISKU

 ISKU veic savu produktu testēšanu, lai 
realizētās mēbeles būtu lietotājiem drošas 
un kalpotu ilgi.
 
Testēšanas laikā tiek pārbaudīta mēbeļu 
drošība (vai mēbeļu lietotājs nevar sevi 
nejauši savainot), stabilitāte (mēbele 
nedrīkst nejauši krist un savainot tās lietotā-
ju) un izturība (konstrukcijas izturība un 
kalpošanas laiks). 

Par katra produkta pārbaudes rezultātiem 
tiek sastādīta testēšanas atskaite. 

Mēbeļu ražošanas līderis Somijā, kva- 
litātes un industriālo inovāciju jomā 
kopš 1928. gada. ISKU mērķis ir no-
drošināt klientus ar augstas kvalitātes 
mēbelēm, nodrošinot atbildīgu 
ražošanu. 

ISKU ražotne Lahti, Somijā ir viena no 
vismodernākajām ražotnēm mēbeļu 
industrijā Eiropā. Ražotnē tiek izga- 
tavoti ne tikai standarta risinājumi, 
bet arī individuāli pasūtījumi pēc 
klientu vēlmēm. 

Isku ražošanas un atbalsta pakalpojumos izmanto kvalitātes sistēmu, kas ir 
saderīga ar ISO 9001. ISKU vides pārvaldības sistēma ir sertificēta un atbilst 
ISO 14001 standartam. Vides pārvaldības sistēma attiecas uz ražošanas un 
atbalsta pakalpojumiem Lahti, un mēbeļu pārdošanu sabiedriskām telpām. 

ISKU ieguvis arī PEFC (pārraudzības ķēdes) sertifikātu. Sertificētā kokmate- 
riālu izcelsmes izsekošanas sistēma garantē, ka uzņēmuma produktos iz- 
mantotie kokmateriāli nāk no mežiem, kas tiek apsaimniekoti saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības principiem. 



Ergonomiskas skolas mēbeles 

ISKU izstrādā un ražo skolēniem paredzētas mēbeles jau vairāk nekā 60 ga-
dus. Pateicoties ilgam ražojumu pilnveidošanas darbam mūsu ražotās 
mēbeles veido precīzi pārdomātu komplektu, kas vislabākā iespējamā 
veidā palīdz skolēniem koncentrēties un veltīt sevi pilnvērtīgam darbam.

Lai mācību darbs būtu veiksmīgs, svarīgi, lai skolēns varētu dabiski mainīt 
ķermeņa stāvokli. Ilgstoša sēdēšana nemainīgā pozā nav vēlama, tādēļ 
mēbelēm jāsniedz iespēja mainīt pozu, saglabājot sēdēšanas 
ergonomiskumu. 

Sabiedrības attīstība un pastāvīga vajadzība iegūt jaunu informāciju paredz 
zināšanu apguvi visas dzīves laikā. Pamati tam tiek likti agrā bērnībā. 
Mācīšanās procesam ir nepieciešamas labas, ergonomiskas mēbeles, kas, 
savukārt, ietekmē skolēna spējas koncentrēties darbam. 

Izvēloties mēbeles, svarīgākais ir 
padomāt par to lietotāju 
vajadzībām - piemērotību au-
gošiem bērniem. Bieži vien vienā 
darba vietā nākas sēdēt vairākus 
gadus. Šajā laikā mēbelēm 
vajadzētu spēt augt kopā ar 
bērnu.  ISKU  skolas  mēbe-
les  ar daudzpusīgas regulēšanas 
iespējām ļauj sasniegt optimālu 
ergonomiju.



Moderni un krāsaini dizaini, pār-
domāti risinājumi un ilgi kalpojošas! 

Somija pasaulē ir viens no 
labākajiem piemēriem izglītības sis-
tēmā, bet ISKU ir viens no 
lielākajiem skolas mēbeļu pie-
gādātajiem Somijā, aprīkojot lielāko 
daļu Somijas mācību iestādes. 

Arī Latvijā mēs vēlamies iedvesmot 
un radīt labākās un skaistākās 
skolas, lai katrs skolēns, skolas 
darbinieks un skolēnu vecāki lepotos 
ar savu skolu. 

ISKU skolas mēbeles

Kāpēc iegādāties ISKU mēbeles?
• Piedāvājam mūsdienīgas un kvalitatīvas mēbeles no

Somijas ar 5 gadu garantiju;
• Gatavojam vizuālos un tehniskos risinājumus bez maksas;
• Atbilstam un esam saņēmuši EN 1729 1 un EN 1729 2 

regulu sertifikātus;
• Neprasām priekšapmaksu;
• Ir iespējama individuāla vienošanās par atmaksas grafiku;
• Veicam piegādi un montāžu visā Latvijā bez maksas;
• Esam Elektroniskajā iepirkumu sistēmā;
• Un pats galvenais – ilgtermiņā Jūsu skola ietaupa savus 

līdzekļus!



Nākotnes skola
Internets un līdz ar to dzimušie sociālie mediji uz visiem laikiem ir mainījuši 
jauniešu informācijas ieguves procesus. Tādēļ skolai jāpadomā par jaunām 
metodēm mācību procesa atbalstam.
 
Mācīšanās metode, kad skolēni sēž un klausās klases priekšā esošā 
skolotāja stāstījumu, ir novecojis un nav piemērots šodienas skolai. 
Tagad arvien plašāk sāk praktizēt mācīšanos grupā, un ir svarīgi, lai mācību 
metodes atbalstītu darbu grupā un radītu sarunas atmosfēru. Telpu ziņā 
nākotnes skola ir mainīga un elastīga. Daudzu dažādu klases telpu vietā 
arvien iecienītākas kļūst daudzfunkcionālas telpas, tādēļ arī mēbelēm jābūt 
daudzfunkcionālām. Izmantojot izturīgas un viegli pārvietojamas mēbeles, 
skolēni var iekārtot savām vajadzībām piemērotu interjeru. 

Līdz ar mācību metožu izmaiņām arvien vairāk pieaug vajadzība pēc 
mīkstajām mēbelēm, piemēram, dīvāniem un atpūtas krēsliem. Tādēļ tiek 
akcentētas draudzīgas vērtības mēbeļu veidā un mācību telpas padarītas 
mājīgākas. Par mācību vidi kļūst ne tikai klases, bet arī gaiteņi, ēdnīcas un 
citas telpas. Nākotnes skolas - tās būs arvien krāsainākas, cilvēkiem 
draudzīgākas un aizraujošas.



ISKU Active Learning 
Uz skolēnu orientēta mācību vide

Focus - risinājumi patstāvīgam darbam kā daļa no kopīgas mācību vides. 
Rada iespējas nepārtrauktai un koncentrētai darbībai, kas ietver mācību 
organizēšanu, zināšanu apguvi un pielietošanu. 

Study - vērīgi un iedvesmojoši risinājumi multifunkcionālajām klasēm. 
Tradicionālas klases un lekciju zāles kļūst par iedvesmojošām, 
daudzfunkcionālām telpām, kas veicina mācīšanos un mijiedarbību. 

Share - risinājumi, kas veicina kopīgu mācīšanos un komandas darbu, 
neatkarīgi no apkārtējās vides. Rada vidi vienaudžu mācīšanai un izprašanai, 
problēmu risināšanai grupās un komandās, kur skolēni mācās kopā, 
apmainoties, vērtējot un apvienojot savas zināšanas. 

Join - sabiedrisko telpu risinājumi, kas iedvesmo mijiedarbībai un 
radošumam. Mēs radām iedvesmojošas un funkcionālas sabiedriskās telpas, 
kurās tiek nostiprināta sadarbības kultūra, kur domas un idejas var 
apvienoties un radīt inovācijas. 



Sērija Prima ir daudzpusīgu skolas mēbeļu sērija, kas ir paredzēta dažāda vecuma 
skolēniem. 

Daudzu gadu garumā Prima sērijas mēbeles tika pilnveidotas un testētas, īpašu 
uzmanību veltot mēbeļu ergonomiskumam un ērtumam darba laikā.

Krēslu atzveltne ir veidota tā, lai stabili balstītu muguras lejasdaļu. Visi krēsli ir aug-
stumā regulējami, un pēc izmēriem atbilst galda korpusa izmēriem. Pārdomātas 
detaļas, piemēram, drošības sprauga zem regulējamās galda virsmas, āķi somām, 
padziļinājums mugursomai krēsla atzveltnē, krēslu uzkāršanas iespēja un pamatnes 
forma garantē ērtu un drošu lietošanu, kā arī atvieglo telpu uzkopšanu.

Kompozīta sastāvā ir veiksmīgi apvienotas koka un plastmasas labākās īpašības, 
piešķirot produktam koka sajūtu un plastmasas elastību, vieglumu un izturību. Kok-
snes šķiedras, ko izmanto kā izejvielu, ir iegūtas rūpīgi koptos mežos un ražotas ar videi 
draudzīgām metodēm. No ekoloģijas viedokļa plastmasas daļa polipropēns ir viena no 
vismazāk problemātiskajām plastmasām. Tā nesatur videi un cilvēkiem kaitīgas vielas. 
Koksnes-plastmasas kompozītu var utilizēt sadedzinot, degšanas procesā neveidojas 
toksiski savienojumi. Svarīga kompozīta uzbūves īpašība ir ekoloģiskums.

Krēslu izmēri atbilst Prima galdu izmēriem, un 
tie ir augstumā regulējami. Krēslu materiāls ir 
lamināts, polipropēns vai koksnes-plastmasas 
kompozīts. Lamināta krēsla divdaļīgais mugu-
ras lejasdaļas balsts garantē ergonomiju 
dažāda auguma skolēniem. Polipropilēna un 
koksnes-plastmasas kompozīta krēsli ir elastī-
gi un pieskaņojas sēdētāja kustībām, 
nodrošinot ērtu sēdēšanu. Prima krēsliem ir 
pieejami divi dažādi sēdekļu veidi, kuru 
sēdekļa dziļums un muguras lejasdaļas balsti ir 
precīzi aprēķināti maza un liela auguma 
skolēniem. Krēslus var uzkārt uz galda virsmas. 

Prima

Skolēnu krēsli Prima 

Padziļinājums
mugursomai

Saplākšņa

Koksnes-kompozīta materiāls

Krāsu toņi

Prima kompozītmateriāla krāsu toņi
*Bordo krāsa pieejama tikai polipropilēna krēsliem

Elastīgais materiāls
pieskaņojas

ķermeņa kustībām 

Noapaļota,
triecienizturīga

forma 

Augstuma
regulēšana 

Izliektā pamatne
atvieglo tīrīšanu 

Maināmi pamatnes
uzgaļi Kompozīta



Prima 1128 Prima 1130Prima 1131

Skolēnu galdi Prima

Triecienizturīgā apmalīte

Noapaļotas
malas

Izturīga virsma no lamināta
Iedobe 

rakstāmpiederumiem

Papīra fiksators

Augstuma 
regulēšana

Kāju balsts
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Regulējams
virsmas
slīpums
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2mm bieza
metāla

apaļcaurule

Plaukts
piederumu
glabāšanai

Izliektās kājas
atvieglo
tīrīšanu

Āķis mugursomai

Prima sērijā pieejamas trīs dažādas galdu virsmas. Modelim 1128 ir kaste, kurā uzglabāt 
piederumus un galda virsma ar regulējamu slīpumu, kas uzlabo ergonomiskās īpašības. 
Drošības eņģes novērš pirkstu traumu iespējamību. 

Visiem Prima galdiem ir stingra un triecienizturīga apmale, kā arī noapaļotas malas lie- 
totāja drošībai un vides aizsardzībai.

Galda virsma ar Teamix lieto apmalīti ir īpaši stipra, izturīga un elastīga, 
tādēļ izvēloties galdus ar šo apmalīti, tie pagarinās galda lietošanas 
laiku. Virsmas malas ir lietas, izmantojot īpašu - ISKU izstrādātu - liešanas 
tehnoloģiju. Lietās malas ir cieši pieguļošas un bez šuvēm, jo tās ir 
iestrādātas virsmas struktūrā.



Summa GA galdu izkārtojuma piemēri 60m2 lielā telpā:

Prima galdi un krēsli tiek ražoti, atbilstoši EN1729-1: 2016 standartam, 3-5 un 5-7 aug-
stumos. Katram augstumam trīs regulācijas iespējas.

Summa
Summa GA klases galdi ir lieliski piemēroti gan individuālam, gan grupu darbam. 
Izmantojot GA galdus, iespējams izveidot dažāda veida izkārtojumus grupu darbam. 
Galda virsmas izmēri: 70x60 cm. Galda kājas iespējams aprīkot ar ritenīšiem, tā atvieg-
lojot galdu pārvietošanu.

Galdi pieejami fiksētos augstumos - 4 (64cm); 5 (71cm); 6 (76cm), 73cm un 83cm

Augumam piemērota darba vieta



Tendo skapju saime piedāvā risinājumu 
jekurām Jūsu uzglabāšanas vēlmēm - 
skapji pieejami dažādos izmēros un 
komplektācijās. Skapjus iespējams 
aprīkot gan ar veramām durvīm, gan 
žalūzij-veida durvīm, gan ar slīdošām 
durvīm, kā arī, neaprīkot ar durvīm. Arī 
pamatni ir iespejams izvēlēties  - 
mitrumizturīgs cokols, ritenīši vai metāla 
kājiņas.   

Uzglabāšanas risinājumi

 

 

 

Tendo Oppi

Tendo Oppi piemēroti mācību iestādēm, mantu uzglabāšanai - no standarta grāmatu 
plaukta līdz individuālai mobilai darba zonai. Skapjus Tendo Oppi var aprīkot ar 
riteņiem, kājiņām vai cokolu - gaiši pelēkā krāsā. Skapju priekšējās durvis ir izgatavotas 
no MDF plātnes dažādās krāsās. Tendo skapji kalpo arī kā telpas sadalītāji. Iespējams 
izvēlēties dažādos izmēros un atvilktņu skaitu.

Tendo



Pufi skolām

 

 

 

Amphi
Amphi pufi tiek ražoti tāpat kā Kivikko pufi, 
taču tiem ir citādāka forma. Pufi stilistiski 
līdzinās amfiteātra izkārtojumam, skatuvei, 
līdz ar to ideāli būs piemēroti gan mācību 
klasēm, gan pulciņu telpu iekārtojumiem, 
vai vienkārši veidot dažādas komplektāci-
jas ar Kivikko pufiem. Arī Amphi pufus ir 
iespējams aprīkot ar ritenīšiem, kājiņām vai 
filca pamatni.

Little More
Mitrumizturīgi pufi - ļoti ērti sēdēšanai, 
kas izmantojami gan telpās, gan ārpus 
telpām. Lai arī pufa materiāls ir ūdensiz-
turīgs, to nav ieteicams atstāt ārā stipra 
lietus laikā. Pufs ar siltumizolācijas funk-
cijām, aprīkots ar sānu kabatu, dažādu 
mantu uzglabāšanai.

Sēžampufi, kas ražoti no otrreizēji pārstrādāta porolona 
un apvilkti ar audumu. Kompletā ietilpst četri pufi, kas 
komplektā veido 1x1 m lielu laukumu. Pieejami 
komplekti trīs dažādos augstumos - 26, 40 un 54 cm. Pufi 
pieejami uz cokola, ritenīšiem vai kājiņām. 

Kivikko



Pufi skolām

Happy Zoo 

 

 

Dzīvnieku formas pufi dažadās krāsās un 
formās. Ideāli piemēroti sēdēšanai 
bērnudārzos, skolās, dienas aprūpes 
centros un citās vietās, kur nepieciešams 
piešķirt jautru un rotaļīgu atmosfēru.

Mukula
Magnētiskā siena ar pufiem, kuri ar magnētu palīdzību 
izvietojami uz sienas. Siena veido skaņu slāpējošu 
elementu telpā, tai pat laikā piešķirot krāsas un 
daudzveidību interjeram. Spilvenveida sēdekļi ir 
pieejami dažadās krāsās – apļa, elipses, kvadrāta un 
trijstūra formās. Tos var izmantot arī mācīšanas 
nolūkiem: ar Mukula palīdzību bērni mācās identificēt 
un izkārtot formas un krāsas.

Spilvenu rati
Kompakts risinājums mazām telpām. Pēc 
izmantošanas, spilvenus ērti var ievietot tiem 
paredzētajos ratos. Vienlaicīgi var uzglabāt 12 
spilvenus.



Krēsli skolotājiem

Solium Executive
Krēsls ar atzveltni, kurai iestrādāts galvas balsts. 
Anti-shock sinhro mehānisms fiksējas 5 pozīcijās. 
Atzveltne sietaudums. Krēsla augstums regulējams 
ar gāzes amortizatoru. Krēslu iespējams aprīkot ar 
dažada veida roku balstiem. 

Tutor
Augstumā regulējams krēsls uz riteņiem ļauj skolēniem 
ergonomiski un ērti strādāt laboratorijās un pildīt citus 
uzdevumus. 
Krēslam visas malas noapaļotas. Free – Float 
mehānisms, kas ļauj neatkarīgi regulēt sēdes un 
atzveltnes leņķi. Atzveltnes augstuma un leņķa 
regulācija. 
Klusi, ar bremzi aprīkoti gumijas ritentiņi cietiem vai 
mīkstiem grīdas segumiem balstās uz plastikāta 
piecstaru pamatnes. Gāzes atsperu mehānisms.
Krēsla sēdes augstums: 39-50 cm.

Mac
Mac krēsls ir vienkāršs un ergonomisks risinājums 
skolotājiem. Ja mācību telpas aprīkosiet ar Prima sērijas 
krēsliem, tad Mac krēsla sēde un atzveltne būs lieliski 
pieskaņota pārējiem klases soliem.



Darba galdi

ISKU piedāvājumā ir galdi, kas atbilst visām jūsu vajadzībām. Galdiem iespējams 
izvēlēties dažada izmēra un krāsas virsmu. Galdus iespējams aprīkot ar dažadiem vadu 
risinājumiem un nosegpaneļiem.

Matrix Y
Matrix Y ir vienkāršs, budžeta klases galds ar 
četrām kājām - bez augstumā regulēšanas 
iespējām. Galda kājas sader ar jebkura 
izmēra galda virsmu  - tādēļ tie būs lieliski 
piemēroti gan kā universālie galdi mācību 
klasēm, gan ēdamzālēm. Galda augstums 
730mm vai 900mm.

Matrix I
Matrix I galds aprīkots ar augstumā 
regulējamām kājām.  Kāju regulācijas 
diapazons - 630-830 mm.  Galdu iespējams 
aprīkot ar jebkura izmēra un krāsas 
virsmu.  Matrix I galda metāla detaļu 
standarta krāsas ir grafīts un sudrabs.

ISKU Style
Elektriski augstumā regulējams galds. Galda 
kāju rāmis ļauj izvēlēties galdus 
1200-2000mm platumā un 600-800 mm 
dziļumā. ISKU Style galdi piejami ar vienu vai 
diviem motoriem.  Vienmotora galda kājas 
pieejamas tikai pelēkā krāsā, divmotoru 
galda kājas pieejamas pelēkā, baltā vai 
melnā krāsā.



Mīkstās mēbeles

Dyyni
Dīvānu var veidot no vienvietīgas, 
divvietīgas vai trīsvietīgas pamatnes, uz 
kuras ir izkārtoti rāmja komponenti un 
papildināti ar atzveltnēm, roku balstiem, 
sānu galdiņiem vai žurnālu plauktiņiem. 
Pieejams arī stūra modelis. Vienvietīgo 
dīvānu, galdiņu un žurnālu plauktiņu var 
aprīkot ar ritenīšiem.

Inkoo Pro High
Dīvāni pieejami dažados izmēros un tos var 
savienot, izmantojot savienojošo sienu, lai 
radītu klusu vietu ātrām sapulcēm un mierīgu 
vidi telefona zvanu veikšanai. Savienojošai 
sienai piemīt akustiskās funkcijas. Dīvāna un 
savienojošās sienas kombināciju var 
papildināt arī ar galdu, ko var viegli pārvietot, 
lai veiktu, piemēram, tīrīšanu, un tā atrašanās 
vietu var mainīt atbilstoši Jūsu vajadzībām. 

Kaari
Kaari dīvānu sistēma rada iespēju izveidot 
dīvānam visdažadāko formu. Piemērots, lai 
radītu nodalītu telpu apspriedēm, iecienīts 
skolu vestibilos un atpūtas telpās. Kaari 
dīvānus var modulēt dažadi, izmantojot 
nepārtrauktas formas, apvienojot taisnus un 
izliektus elementus. Izliektie elementi ietver 
iekšējos un ārējos izliekumus, arī ar divu 
augstumu atzveltnes un sadalošos 
aizslietņus.



Jaunumi no ISKU

Desk bike
Desk bike – trenažieris/aktīvais krēsls - 
piemērots darbam pie jebkura augstumā 
regulējama galda.
Īpaši piemērots cilvēkiem ar sēdošu darbu. 
Regulāra Desk Bike lietošana uzlabo spēju 
strādāt, veicina veselību un palīdz saglabāt 
enerģiju visas dienas garumā. Turklāt darba 
efektivitāte un produktivitāte palielinās!
Displejs, kas iestrādāts trenažierī ļauj 
lietotājam sekot līdzi nobrauktajam laikam, 
attālumam, ātrumam, kā arī kaloriju 
patēriņam.
Mācību aprīkojums, kas apstiprināts 
saskaņā ar Eiropas standartiem (EN 957).

Nook
Nook filca elementi ļauj bērniem pašiem 
veidot mācību vai rotaļu zonu, kas palīdz 
koncentrēties un pildīt uzdevumus. 
Moduļtipa sienas samazina un pasargā no 
apkārtējiem faktoriem, veidojot mobilu 
vietu, kur var paslēpties no trokšņa. 
Pateicoties vieglajiem elementiem, kas 
pārklāti ar filcu, Nook ir ātri un viegli 
samontējams. 
Mācību zonā var ievietot arī galdu, krēslu 
vai pufu. Moduļtipa sienas tiek pārdotas 
tikai komplektā pa sešiem filca 
elementiem – komplektā iekļauti arī 
stiprinājumi un soma sienas uzglabāšanai.
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