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L-553 soft lounge tuoli / lounge chair

L-553



KAITE -tuolisarjan runko on valittavissa joko laippa- tai lenkkijalkaisena. 

Kaite -sarjaan kuuluu laptoptuoli, eri kokoisia nojatuoleja ja raheja. 

Kaite on ympäriverhoiltu joko sileällä tai topatulla verhoilutavalla. 

Sarjan kalusteet ovat oikea- tai vasenkätisiä.

KAITE chair serie is available with skid leg or round footplate. Kaite 

serie contains several kinds of chairs: laptop chair, different sizes of 

lounge chairs and stools. Fully upholstered Kaite can be choose with two 

different kinds of upholstery. Furnitures are left or right sided.

L-553 lounge tuoli / lounge chair
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L-553soft

L-553 soft lounge tuoli / lounge chair

L-553K soft lounge tuoli käsinojin / lounge chair with arm rests



L-553

 lounge tuoli / lounge chair    L-553     

 lounge tuoli käsinojin / lounge chair with arm rests   L-553K 



L-554 tuoli / chair

L-554J rahi / stool

L-554



L-553 pöytä / table

550 610570 570

4
5
0

8
4
0

R = oikea/right L = vasen/left P = laippa/footplate
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L-554

L-554 tuoli / chair



L-554K

 

 tuoli käsinojin / chair with arm rests   L-554K 



L-553 soft lounge tuoli / lounge chair

L-553J, L-554J



L-554J  rahi / stool

1100-1300550/650

L-554J/L-553J L-554J_2/L-553J_2

490/550
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L-555P soft laptoptuoli / laptop chair

L-555



L-555 laptoptuoli / laptop chair
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630 R = oikea/right L = vasen/left



L-555

L-555 lenkkijalkainen laptoptuoli / laptop chair with skid base



L-555P

 

 laippajalkainen laptoptuoli / laptop chair with round foot plate  L-555P 



L-555LT lepotuoli / easy chair

L-555LT



L-555LT lounge tuoli / lounge chair, L555S_2 sohva / sofa

1090
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L-555S2, L-555LT

L-555S_2 2 ist. sohva / 2 seated sofa   L-555LT lepotuoli / easy chair



Kaite-laptoptuoli on istuinkaluste aula-ja 

neuvottelutiloihin, jossa on otettu huomioon 

istuinmukavuuden lisäksi videoneuvottelumah-

dollisuus ja kannettavan tietokoneen käyttö. 

Epäsymmetrinen muoto keventää kalustetta 

visuaalisesti ja mahdollistaa useat erilaiset 

istuma-asennot ja toiminnot. Korkeampi nurk-

kaus tuo suojaa ja turvallisuuden tunnetta 

kutsuen nojaamaan.

“Pyrin heti alusta asti löytämään kalustee-

seeni muodon, joka yhtenä arkkitehtonisen 

kiinteänä kappaleena palvelisi haluttuja tar-

peita, eikä siinä olisi irtonaisia, hukkuvia 

ja särkyviä osia, jotka nostaisivat kalus-

teen hintaa ja tekisivät käytöstä hankalan. 

Kalusteessa piti mielestäni olla asiallisen 

kokoinen ja helposti hyödynnettävissä oleva 

taso kannettavalle tietokoneelle sekä tila 

kalenterille ja muille papereille.”

Näistä lähtökohdista syntyi Kaite-laptoptuo-

li, joka on myöhemmin kasvanut kokonaiseksi 

tuolisarjaksi. 

Marika Häkkinen

sisustusarkkitehti


