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Funkcionāla un pārdomāta 

vide bibliotēkās



© Isku2

• Ģimenes uzņēmums, kuru 1928. gadā 

dibināja Eino Vikström

• Ražotne atrodas Somijā, pilsētā Lahti

• Viens no lielākajiem mēbeļu ražotājiem 

Austrumeiropā
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Misija: kopā ar jums dzīves garumā
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Agrīnā 
izglītība un 

aprūpe

Skola

Mājas, veselības 
aprūpes iestādes

Aprūpes 
nami

Veselības 
aprūpe un 
slimnīcas

Darbs
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Pašiem sava testu laboratorija

• Visi standarta produkti tiek testēti saskaņā ar EN 

un ISO standartiem: izturība, stabilitāte, drošība 

un virsmu materiālu izturība (mitrums, alkohols, 

karstums, pretestība pret skrāpējumiem)
~ 100 produkti gadā iziet dažādus testus

• Piemēram, krēslu pārbaudē tiek simulēta 100 000 

reižu sēdēšana ar 100 kg svaru

• Produkti tiek testēti dažādos izstrādes posmos, 

gan ražošanas procesa laikā, gan jau gataviem 

produktiem
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Atbildība

• Ilgspējīga mežu apsaimniekošana

• Atbildīga ražošana (99% ISKU 

produktu ir otrreiz pārstrādājami)

• Radītās emisijas – tik minimāla, ka 

nav jāmaksā dabas resursu 

nodoklis! 

• Saules paneļu parks nodrošina līdz 

80% nepieciešamās enerģijas
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Dzīves cikla pagarināšana: NOOK ligzdiņa 2020
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Sastāv no pārstrādām
plastmasas pudelēm

Daudzfunkcionāls

100% pārstrādājams

GESS Education Awards mērķis ir veicināt izglītības pakalpojumu un produktu standartu 
paaugstināšanu visā nozarē, un tā mērķis ir tikt atzītam izcilībā visā nozarē.
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Videi draudzīgs 
audums

Izmērs pielāgots 
paletes izmēram

Izmēra optimizēšana

Pārpalikumi, ko rada 
atkritumi un atdalītie putu 

gabali

Dizains: Henri Halla-aho

Dzīves cikla pagarināšana: Kivikko pufi 2019
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Bibliotēku un lasītavu iekārtojums
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Plaukti un skapīši
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Darba vietas
Individuālas un mobīlas
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Darba vietas
Mobīlas un regulējamas augstumā
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Mīksto mēbeļu grupas
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Mīksto mēbeļu grupas
Mobīlas
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Mīksto mēbeļu grupas
Nodalošas
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Akustiskie risinājumi
Starpsienas / uz galda virsmām



© Isku17/05/202216

Akustiskie risinājumi
Starpsienas mobīlas
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Akcenti

• Palīdz veidot un norobežot zonas

• Vizuāli patīkami, atdzīvina

• Nav jākopt

nevar pārliet un nevar nokaltēt
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No idejas līdz realizācijai
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Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
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Veselība

Apvieno somu zināšanas veselības aprūpes, 

tehnoloģiju, zinātnes un dizaina jomā

ISKU+ risinājumi ir pētīti un zinātniski pierādīti
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Sertificēta ISO 9001 kvalitātes vadība, kas vērsta uz nepārtrauktu darbību un procesu attīstību. 
Sistēma palīdz apmierināt klientu vēlmes, standartizējot darba metodes un nosakot kvalitātes 
mērķus.

Sertificēta ISO 14001 vides pārvaldības sistēma palīdz uzlabot procesus un darbības. Lai iegūtu 
vides sertifikātu, uzņēmumam ir jāuzrāda organizācijas ietekme uz vidi un jānosaka mērķi kā to 
samazināt.

Sertificēta OHSAS 18001 arodveselības un drošības vadības sistēma apvieno arodveselības un 
drošības jautājumus ikdienas darbībās un vadībā.

PEFC (Uzraudzības ķēde) – sertificēta koksnes izcelsmes izsekošanas sistēma, kas  nodrošina, ka 
uzņēmuma produkcijā izmantojamā koksne nāk no mežiem, kurus apsaimnieko saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības principiem.
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Kontakti
Adrese: Rīga, Katlakalna iela 6D

Baiba Plēpe
Projektu vadītāja

+371 29117994
baiba.plepe@isku.com

www.isku.lv


