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K L A A R  W O O D  
t u o l i 

Klaarille ominaiset rationaalisuus, neutraali-
suus sekä osien tarkka esteettinen viimeistely 
ovat laatuominaisuuksia, jotka eivät vanhene 
eivätkä alistu nopeidenkaan trendimuutos-
ten edessä. Penkin yksinkertaisen muodon 
ja materiaalien laajan valikoiman ansiosta 
Klaar sopii käytettäväksi arkkitehtuurisesti 
erilaisissa ratkaisuissa tarjoten ratkaisuja eri 
tarpeisiin. 
Sarjaan kuuluu sekä kolmen istuttavia puis-
tonpenkkejä, yhden istuttavia tuoleja, joissa 
on hyvä istua ja rentoutua, katsella merelle 
tai paeta omiin ajatuksiin kaupunkimelusta, 
että selkänojattomat istuimet ja pöytä, jolla 
pääsee luomaan piknik-alueita puistossa.

Suunnittelu: Martin Pärn, iseasi
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Klaar Wood-tuoli, 2:lla käsinojalla
KLWB60-02

Klaar Wood-tuoli, ilman käsinojia
KLWB60       

Klaar Wood tuoli

Esimerkki tuotekoodin käytöstä 
selkänojalliselle tuolille 2-lla käsinojalla, 
lehtikuusella: KLWB60-02-u

Oikeista mittasuhteista, muodosta ja materiaalien käytöstä johtuen, 
Klaar on hyvin ergonominen ja mukava istua.

Muotonsa selkeyden ja keveyden ansiosta Klaar sopii sekä nykyaikaiseen 
arkkitehtuurikontekstiin että historialliseen ympäristöön.

Hyvä toimivuus yhdistettynä fi ksuihin ja harkittuihin yksityiskohtiin.

Penkkeihin on saatavilla eri vaihtoehdot käsinojille.

Laaja valikoima eri tuotteita tuoteperheessä, kuten tuolit, istuimet ja 
pöydät - täydentämään erilaisia käyttötapoja ja ympäristöjä.

Exteryn moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen muotokieli, 
huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten 
huomioitu suunnittelu.

MITAT

PUU METALLI ASENNUS

OMINAISUUDET

Vapaasti seisovana tasaisella alustalla

Ankkuroitu tukevaan perustaan

RAL 9010

RAL 7016 RAL 7039

RAL 9005

Materiaalimerkinnät tuotekoodissa:
a- thermosaarni
u- siperianlehtikuusi 
t- trooppinen puu 
tn- trooppinen puu, luonnollinen

Trooppinen puu
luonnollinen

Puuvalikoimaan kuuluu kaksikerroksinen Osmo 
Natural Oil Woodstain -viimeistelty lämpökäsitelty 
saarni, siperianlehtikuusi ja trooppinen puu. 
Trooppista puuta on saatavana myös luonnollisesti 
ilman pintakäsittelyä.

Thermosaarni 
OC-010

Trooppinen puu
OC-425

Siperialalinen 
lehtikuusi OC-706

Teräsrunko on saatavana kuumasinkittynä ja 
jauhemaalatulla viimeistelyllä. Kuumasinkitys 
tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.

Suunnittelijan RAL-suositus:
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Klaar Wood-tuoli, 2:lla käsinojalla
KLWB60-02
    

Klaar Wood-tuoli, oikealla käsinojalla
KLWB60-04     

Klaar Wood-tuoli, vasemmalla käsinojalla
KLWB60-05
        

Klaar Wood-tuoli, ilman käsinojia
KLWB60       

VAIHTOEHDOT

Esimerkki tuotekoodin käytöstä 
selkänojalliselle tuolille 2:lla käsinojalla, 
lehtikuusella: KLWB60-02-u

Materiaalimerkinnät tuotekoodissa:
a- thermosaarni
u- siperianlehtikuusi 
t- trooppinen puu 
tn- trooppinen puu, luonnollinen


