
34 • MAI 2018 • 

nii elu- kui ka söögitoas. Need pan-
nakse kokku moodulitest, mida saab 
üksteise peale või kõrvale paiguta-
da ja neist on väga lihtne koostada 
kombinatsioone nii elu-, söögi- kui 
ka lastetuppa või kontorisse.

Traditsioonilised materjalid
Skano Classicu mööbel on valmista-
tud moodsa tehnoloogia abil kvali-
teetsest kase täispuidust, tislerikil-
bist ning vineerist. Kasepuit annab 
igale mööblitükile unikaalse struk-
tuuri ja värvi.

Lihvitud pind toonitakse peitsi-
mise abil, seejärel kaetakse pinnad 
kahekordse lakikihiga, mis muudab 
need vastupidavaks ja kergesti hool-
datavaks.

Laialdased võimalused
Välis- ja sisenurgaelemendid aitavad 
liigendada riiuleid seinalt seinale, et 
kasutada ruume võimalikult efektiiv-
selt ning luua väljapaistvaid tervikla-

hendusi. Loodud on ka riiulimoodul, 
mis võimaldab ühendada sektsioone 
uste, akende ja muude avauste kohal. 
Uksepealsed riiulid annavad võima-
luse katta kogu sein Skano Classicu 
riiulitega.

Riiulimooduleid võib tellida lu-
kustatavate ustega. Raamaturiiulite-
ga ühilduv suletav sekretärimoodul 
on ideaalne töökoht – ei ole vajadust 
eraldi kirjutuslaua järele.

Töökohad
Skano Classicu mööblisari on roh-
kem kui riiulisüsteem ja raamatu-
kogu. Peale algupäraste riiulite leiab 
kollektsioonist kappe, kirjutuslau-
du, toole, pöörlevaid riiuleid jpm. Nii 
kodu- kui ka tööruumidesse sobivad 
kirjutus- ja arvutilauad, mida täien-
davad ajastutruud toolid, kombinee-
rituna sobivate kappidega – need 
annavad võimaluse kujundada ele-
gantse kabineti. Ergonoomilise põh-
jaga kontoritoolid, nii käetugedega 

kui ka ilma, on mugavad ning sobi-
vad Skano Classicu mööblistiiliga.

Rolly, Rotary, Rolly Max
Ratastel ja lihtsalt teisaldatav Rol-
ly riiul sobib nii lugemisnurka, lam-
bialuseks lauaks kui ka öökapiks või 
lillelauaks. Pöörleval Rotary raamatu-
riiulil on 6,5 meetrit riiulipinda – pa-
rim kõigile neile, kes vajavad käeula-
tusse suurt hulka raamatuid.

Söögituba
Skano Classicu riiulimooduleid on 
ideaalne kasutada söögitoa vitriini-
dena, et paigutada oma serviis, klaa-
sid või muud söögitoa aksessuaa-
rid. Skano Classicu mööblisarjas on 
viis erineva suuruse ja kujuga söögi-
toalauda – alates väikesest abilauast 
ning lõpetades suure ümara klapp-
lauaga. Kõik söögilauad on pikenda-
tavad. Lisaks söögilaudadele kuulu-
vad söögitoakollektsiooni sobivad 
toolid.

Viimistlused
Skano moodulmööbli saate valida just 
teie ruumidesse sobivates värvitoo-
nides ja ustega. Tooted on saadaval 
16 erinevas värvitoonis.

Info toodetede kohta www.skano.com  
või meie kauplustest  

TALLINNAS, TARTUS ja PÄRNUS.

Moodulmööbel pakub
paindlikke sisustusvõimalusi

Moodulmööbel annab lõputuid võimalusi luua erinevaid 
sisekujunduslahendusi vastavalt kodu suurusele, stiilile ja 

vajadustele. Valides erinevaid viimistlusi ja kombinatsioone, 
on lõpptulemus kas aegumatu klassika või modernne ja 

skandinaaviapärane. 

Skano mööbel on valmistatud 
Eestis. Moodsa tehnoloo-
gia abil valmivad kvaliteet-
sest kase täispuidust, tisleri-

kilbist ning vineerist mööbliesemed, 
millel on igaühel unikaalne struk-
tuur ja värv. Erinevatest valmismoo-
dulitest kokkupandavatest raamatu-
kappidest ja -riiulitest on võimalik 
kujundada enda soovi järgi interjöö-
ri sobivaid komplekte ning neid hil-
jem vastavalt vajadusele ümber kom-
bineerida.

Mööbli montaaž kujutab endast 
lihtsalt elementide kokkutõstmist 
soovitud konfiguratsiooni. Elemendid 
tõstetakse üksteise peale või kõrva-
le ning neid saab hiljem ümber tõsta. 
Väga lihtne on interjööri vastavalt tu-
jule või trendidele ümber kujundada.

Sobib erinevatesse  
ruumidesse
Moodulid sobivad nii elutuppa, söö-
gituppa kui ka magamistuppa. Va-
lik klaasukse ja puitukse vahel an-
nab võimaluse kas peita või näidata. 
Elutuppa saab luua televiisorilalu-
se. Sahtleid ja riiuleid lisades leiavad 
koha ka kõik väiksemad esemed. Võib 
ka luua suursuguse lugemis- ja aja-
veetmisnurgakese suurema seinala-
henduse kujul.

Vitriinkapid sobivad erinevate 
esemete või lauanõude hoiupaigaks 

Sisuturundus


