
2021 - 2022

Parimate õpikeskkondade loomine  

www.studyfurniture.eu 



 
Parimate õpikeskkondade loomine



Sisukord

Toolid  12
Maxima-C   tool 
Maxima -N  tool 

X-26  Lauaga loengutool
Maxima-Move  tool 

Maxima - HI Grand  tool 
Maxima - HI  tool 
ZTOOL  põrandatool
Tasakaalutool
Maxima C tool RA
Kokkupandav tool HY-0739N

 

 

Sissejuhatus   6

Lauad             30
Flexus laud 
Flexus UX laud 
Flexus UI laud 
Koolilaud 03C

Riiulid 50
Smart riiulid
Smart W riiulid
Smart C riiulid

Tumbad 60
Moodulsüsteem

Tahvlid             72
Projektid           66

HY-0738F Kokkupandav laud
Laud 06C
Laud 08C
Pööratava lauaplaadiga laud
Mobiilne laud
Laborilaud
Laboritool



Sissejuhatus

4



5



Sissejuhatus

6
 

esco® ajalugu 
 
 

Pannakse kokku andekate inimeste meeskond 
Parimate õpikeskkondade loomiseks 

 
2015. aastal ühendasid mitmed arhitek�d, sisekujundajad, õpetajad, tootedisainerid ja mööblitootjad oma jõud 
ning moodustasid esco® meeskonna.  

 
Külastasime erinevaid koole, tegime palju vaatlusi, uurisime kõige kaasaegsemaid õppemeetodeid ning arutlesime 
parima õpikeskkonna üle. Uusimaid teaduslikke uuringuid ja oma laialdasi kogemusi kasutades töötasime välja esco® 
kontseptsiooni.   

 Kontseptsioon esco® Essen�al 10: 
1. Kaasata tänapäevaseid õpimeetodeid.  
2. Parandada õppimise ja õpetamise tõhusust. 
3. Kasutada ära kõiki õppeasutuse ruume, mi�e ainult klasse.  
4. Pakkuda võimalusi mitmekesise õpikeskkonna loomiseks erinevatele klassidele ja vanuserühmadele.  
5. Pakkuda paindlikke lahendusi erinevatele õppekavadele ja õpivajadustele.   
6. Ühendada formaalse ja mi�eformaalse õppimise ruumid. 
7. Arendada ak�ivõpet.  
8. Arendada näost näkku suhtlemist ja koostööd.  
9. Laiendada koostöörühmades õppimise võimalusi.  
10. Arendada individuaalset ja iseseisvat õppimist.  

 
Meie missioon uusi, paremaid ja moodsaid õpikeskkondi luua pole ainult unistus.  

 
Meeskond töötas kolm aastat ning 2018. aastal otsusta� esco® kontseptsiooni põhjal õpikeskkonnad luua 
ja tootevalik e�e valmistada.
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Mitmekesisus 
 esco® võrk arendab loovust ja kiirendab
uuenduste juurutamist. Väärtustame kõigi 
ainulaadsust ja kogemusi.

   
   

 
 

Kuna erinevad vaatenurgad võivad viia parimate ideedeni, 
oleme valmis teostama üha mitmekesisemaid ja 
mitmekülgsemaid haridusprojekte.

   

 
 

Klienditeenindus 
Klien�de vajadused on meie jaoks kõige tähtsamad. Me oleme 
kohustunud pakkuma personaliseeritud teenust kõigile oma 
klien�dele. Kuulame nende tagasisidet hoolikalt oma toodete 
ja teenuste edasiarendamiseks ning parendamiseks. Meie 
meeskonna eesmärk on täita klien�de kõrgeimad ootused. 
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Vastupidavus 
esco® vastupidavuse on loonud professionaalsed insenerid ja 
disainerid. Nad valivad hoolikalt materjalid ning projekteerivad iga 
detaili konstruktsiooni, uurides samas õpilaste liikumist, harjumusi, 
keskkonna kasutamist ja väärkasutamist. Meie tooted on intensiivselt
tes�tud, et teie mööbel näeks ka tulevikus välja nagu uus.

 
 

  
 

 
.  

Keskkond / Ökoloogia

 

esco® keskkonnasõbralik disain näitab
jätkusuutlikku lähenemist meie planeedile. Me 
püüame vähendada oma ökoloogilist jalajälge 
ning seega kasutame ainult säästvaid ja taas-
kasutatavaid materjale. Vastupidavad tooted 
ja vahetatavad osad aitavad ressursse säästa
ja vähendavad jäätmete hulka, vähendades
samas ka meie mõju keskkonnale.   
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Rahvusvaheline standard BS EN1729

10

Loome teile  
 Meie meeskond töötab koos teiega 

parima õpikeskkonna loomiseks. Siit 
leiate toole, laudu ja lauasüsteeme, 
mis on mõeldud üha kasvavate erinevat 
kasvu laste jaoks, erineva suurusega 
klassidele, mitmekülgseks kasutamiseks 
ning ka väljaspool klassiruume asuvate 
õpikeskkondade loomiseks.

 

 
 

        Ergonoomiline disain 
               

Tooli tallad tagavad stabiilsuse 
ja kaitsevad põrandat kulumise eest

  
 

Värvikood näitab erinevat istmekõrgust 
vastavalt standardile DIN EN 1729.  

Toolide vahetatavad tallad 

Kerge ja tugev kinnitussüsteem  

Plas�k   Vilt  



Toodame teile   
 
 

Meie toodetes kasutatavad kerged ja 
vastupidavad materjalid pakuvad ilusat 
õpikeskkonda pikkadeks aastateks.

 
 

 
 
Meie tooted on äärmiselt vastupidavad 
ja nende hooldamine ei nõua palju vaeva, 
kuna kasutame hõlpsas� vahetatavaid 
istmeid, raame ja muid detaile.

 

 

 
 

Töötame teile

Hong Kong

Australia

Dubai
Egypt

Germany 

China

Rahvusvahelised mööblistandardid

BS EN 1729
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Kus iganes te ka poleks - püüame olla lähedal.

Meie e�evõ�el on esindused Austraalias, 
Hongkongis, Dubais ja Saksamaal ning 
laieneme peagi üle kogu maailma kõigi meie 
klien�de teenindamiseks. Iga klient on meie 
jaoks väga oluline.



Toolid
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Toolid

esco® New Shell
Ergonoomiline mööbel õnnelikele õpilastele.
Selle disain põhineb inimkeha mõõtudel, et pakkuda parimat võimalikku mugavust.   
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Kasvavad, avatud meelte ja elava loomuga 
lapsed vajavad neile mõeldud mööblit, et 
vabalt liikuda ja end häs� tunda. Mugav ja 
universaalne mööbel saadab lapsi kogu 
nende uurimis- ja õpiteekonna jooksul. 
Mugavad toolid saginast tulvil klassiruumis 
muudavad pika õppepäeva kergemaks.

 
Uus ergonoomiline esco® tool on loodud 
tervematele õpilastele, produk�ivsematele 
klassidele ja kaasaegsele õpikeskkonnale. 
Tugev tool peab õpilaste „seiklustele“ häs� 
vastu, kuid samas on seda ka lihtne ja mugav 
teisaldada.  

15



 

  
 

 
  

 
   

Toolid

Maxima-C tool

esco® uus disain

Ergonoomiline disain

Mugav lauale tõsta

Lihtne üksteise
otsa ladudaC4

C5
C6

70110
70111
70112

36 x 38 cm - H. 38 cm
43 x 45 cm - H. 43 cm
43 x 45 cm - H. 46 cm

Light Grey
Raami värv

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Tooli värv 
Crimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal
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Moodsad ergonoomilise disainiga toolid neelavad 
ak�ivsete laste lööke. Tugevat istmepinda on lihtne 
puhastada ning see on kriimustuskindel. C-kujuline 
raam võimaldab toole kiires� ja ohutult laudadele 
tõsta. Toolide tallad pakuvad stabiilsust ja kaitsevad 
põrandat kulumise eest.
Mugav seljatugi muudab tooli kandmise lihtsaks. Tooli 
valmistatakse kolmes kõrguses vastavalt Euroopa 
standardile DIN EN 1729.



Moodsaid ergonoomilisi nelja jalaga toole saab 
hõlpsas� üksteise otsa laduda. Tugevat istmepinda on 
lihtne puhastada ning see on kriimustuskindel. Toolide 
tallad pakuvad stabiilsust ja kaitsevad põrandat 
kulumise eest. Mugav seljatugi muudab selle kerge 
tooli kandmise lihtsaks. Tooli valmistatakse kolmes 
kõrguses vastavalt Euroopa standardile DIN EN 1729.
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Raami värv

  Lihtne üksteise
otsa laduda

Maxima - N tool

.

C4
C5
C6

70115
70116
70117

36 x 38 cm - H. 38 cm
43 x 45 cm - H. 43 cm
43 x 45 cm - H. 46 cm

Tooli värv

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Väga tugev

Ergonoomiline disain
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Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal
 



Nii ak�ivsed õpilased kui ka õpetajad väärtustavad 
nende toolide vastupidavaid ra�aid, reguleeritavat 
kõrgust ja stabiilsust. Mugav seljatugi võimaldab selle 
tooliga hõlpsalt ja lihtsas� manööverdada. Tugevat 
istmepinda on lihtne puhastada ning see on kriimus-
tuskindel.

BlackCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Toolid

70140

Raami värv

esco® uus disain

43x 45 cm 

Maxima - Move tool

Mobiilne/reguleeritav

Tooli värv

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Väga tugev

Ergonoomiline disain
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Black
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Raami värv

X-26 43 x 45 cm
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Universaalne loengutool on kaasaegse disaini, 
erksate värvide ning tugeva ja stabiilse raamiga. Tool 
on varustatud ka käepärase töölauaga. Pööratavat 
töölauda saab lükata istme igasse külge, nii et see on 
mugav nii vasaku- kui ka paremakäelistele. Laua 
ainulaadne disain võimaldab tööpinda ümber oma 
telje pöörata, mis aitab seda väga mugavalt 
reguleerida. Loengutoole kasutatakse laialdaselt 
loengu- ja konverentsisaalides ning ak�ivõpperuum-
ides. Tugev istmepind on kriimustuskindel ja kerges-
� puhastatav.

X-26 Lauaga loengutool

Tooli värv 
 Dark red

 Yellow

          Lake blue

 Light green

 Orange

 Peak green

 Dark grey



Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Raami värv Tooli värv

Väga tugev 

Mobiilsete laudade trend kasvab jätkuvalt. Pakume 
nende laudade jaoks sobivat tooli, millel on mugav 
reguleeritav jalatugi. See tool sobib nii üliõpilastele, 
õppejõududele, õpilastele kui ka õpetajatele. Tooli 
tugevat istmepinda on lihtne puhastada ning see on 
kriimustuskindel. Tooli tallad tagavad stabiilsuse ja igat 
tüüpi põrandate minimaalse kulumise. 

Toolid

70142 43 x 45 cm - H. 66 cm

esco® uus disain

Maxima - Hi Grand tool

Reguleeritav jalatugi

Reguleeritav jalatugi

H. 1
H. 2
H. 3

Ergonoomiline disain
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Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Raami värvTooli värv
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Väga tugev

Ergonoomiline disain

Maxima - Hi tool

C4
C5
C6

70135
70136
70137

36 x 38 cm - H. 56 cm
43 x 45 cm - H. 61 cm
43 x 45 cm - H. 66 cm

Jalatugi
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Statsionaarsed lauad on üha populaarsemaks muutu-
mas. Seega kasvab nõudlus ka ergonoomiliste toolide 
järele. esco® Maxima-Hi tool on kõrge jalatoega iste. 
Selle tugevat pinda on lihtne puhastada ning see on 
kriimustuskindel. Mugava seljatoega tooli ühest kohast 
teise viimine on lihtne. Tooli tallad tagavad stabiilsuse ja 
kaitsevad põrandat kulumise eest.



Toolid
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YCX-Z03 Ztool põrandatool 
(50 x 36 x 27 cm) 
YCX-Z03-1 Ztool mobiilne käru 
(68 x 40 x 90 cm)

ZTOOL Põrandatool

Ztool – need on uue põlvkonna põrandatoolid, mis sobivad suurepäraselt 
mi�eformaalsetesse õpikeskkondadesse. Toolid on mõeldud töötamiseks tahvelarvu�te, 
sülearvu�te ja muude vahenditega.
Põrandatoole Ztool saab kasutada nii õuesõppeks kui ka muudeks tegevusteks kõige 
erinevamates sise- ja välisruumides. Ztool toole on lihtne ühest kohast teise viia, need on 
kerged, mugavad ja väga värvikad.
Mobiilsetele põrandatoolidele on mõeldud ka kompaktne käru, mis ei võta klassis palju 
ruumi, Ztool toolid aga mahuvad sinna korralikult ja kaunistavad klassi oma värvidega.

Värvused:
          Light Green

          Orange

          Lake Blue

          Dark Red

          Dark Grey
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Tasakaalutoolid tähendavad kasu Teie tervisele ja head enesetunnet. Rüht paraneb, kuna toetavad seljalihased muutuvad 
tugevamaks ja istutakse sirgemalt. Istumise ajal töötavad need seljalihased, mis on vastutavad tasakaalu hoidmise ja 
paindlikkuse eest. Selg jääb sirgeks, tagatud on vaba hingamine ja hea vereringe. Tasakaalutooli kasutamine aitab vähendada 
seljavalusid, sest kaob ära kehvast istumisasendist põhjustatud pinge seljapiirkonnas. Lihased muutuvad tugevamaks lihtsalt 
toolil istudes! Seljavalu käes kannatavad inimesed väidavad, et tasakaalutooli regulaarsel kasutamisel nende seljavalud 
vähenevad. Tasakaalutoolid sobivad suurepäraselt ak�ivsetele inimestele, kes veedavad palju aega töölaua taga. Neid 
kasutatakse laialdaselt puhkeruumides, et puhkepausi jooksul selga lõdvestada. Erinevat värvi tasakaalutoolid muudavad 
interjööri ka märksa elavamaks. Lasteasutustes on tasakaalutoolidest saanud väikeste kasutajate lemmikud.

Tasakaalutool liigub vabalt tänu spetsiaalsele alusele. Tool liigub igas suunas korrapäratult, ilma mingite piiranguteta. 
Tasakaalutoole valmistatakse nelja erineva kõrgusega (31 cm, 37 cm, 45 cm, 52 cm), see aga annab laialdased kasutusvõimalused 
erinevat kasvu inimestele.

Tasakaalutool

Orange

Dark red

Ocean blue

Lake green

Tooli värv

Toolid
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UUS Maxima C RA on kaasaegse ergonoomilise 
konstruktsiooniga reguleeritava kõrgusega tool, mis 
peab vastu ak�ivsete laste löökidele. Tooli kõrgust 
saab reguleerida 38-46 cm. Neid koolitoole 
iseloomustab mi�e ainult vastupidavus, vaid ka 
mitmesugused moodsad värvitoonid. Klassis või muus 
kooliruumis saate luua atrak�ivse ja sooja 
õpikeskkonna.

Tänu C-kujulisele raamile on toolide laudadele 
tõstmine lihtne ja kiire. Mugava seljatoega tooli on 
kerge kaasas kanda. Samu� saab neid koolitoole 
hõlpsas� üksteise otsa laduda. Istme kindel pind on 
kriimustuskindel ja kerges� puhastatav. UUTE Maxima 
C RA toolide tallad on reguleeritavad ja tagavad 
stabiilsuse, kaitsevad põrandat kulumise eest.

Toolid

Maxima C tool RA
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Red

Yellow

Peak green

Blue

Orange

Tooli värvused
Light grey

Raami värvus
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Mitmeotstarbelised ruumid peavad olema hõlpsas� 
ümber kujundatavad ja pidevalt muutuvate 
õpivajadustega kohandatavad. ESCO kokkupandavad 
toolid võimaldavad seda saavutada lihtsalt ja tõhusalt. 
Toolid on kompaktsed, neid on lihtne teise kohta 
liigutada, ja vajadusel ka kokku panna, säästes nii palju 
õpiruumi.

Kokku pandud ESCO toolid võtavad väga vähe ruumi 
ning neid on seetõ�u mugav ja lihtne transpor�da ja 
ladustada. Kasutage õpiruumi ja -aega tõhusalt, võ�es 
appi ESCO  kokkupandava mööbli.

Aju�seks kasutamiseks, kiireloomuliste vajaduste 
rahuldamiseks ja mul�funktsionaalsete ruumide 
sisustamiseks – see sobib kõikjal, kus on vaja 
universaalset ja mobiilset mööblit. ESCO kokkupandav 
mööbel on originaalse konstruktsiooni ja moodsa 
disainiga, valmistatud �ppkvaliteediga materjalideest 
ning tugev ja pika kasutuseaga.

Kokkupandav tool HY-0739N
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Lauad
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Lauad

Flexus laud

Turvalised ümardatud 3D servad

Reguleeritavad jalad

Tugevad �kseeritavad rattad
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HPL
Lauaplaadi

pind

HPLMDF
Lauaplaadi
serva värv

Lauaplaadi
pind

Lauaplaadi
serva värv

MDF
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C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

80 x 80 cm 80 x 60 cm

120 x 60 cm 120 x 60 cm

120 x 60 cm 120 x 80 cm

120 x 80 cm 111 x 72 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

70210

70211

70212

70312

70710

70711

70712

70762

70215

70216

70217

70317

70715

70716

70717

70767

70220

70221

70222

70322

70720

70721

70722

70772

70225

70226

70227

70327

70725

70726

70727

70777

70230

70231

70232

70332

70730

70731

70732

70782

70235

70236

70237

70337

70735

70736

70737

70787

70240

70241

70242

70342

70740

70741

70742

70792

70245

70246

70247

70347

70745

70746

70747

70797

HPL laminaadi värvid
Light Grey

Sand Ash
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esco® Flexus moodsa disainiga lauad ja ruumide sisustus stimuleerivad andeka mõtte loovust. Paigutage lauad vastavalt vajadusele, korraldage 
õpilaste rühmatööd või töötage individuaalselt. Kon�guratsioonid, mida laudade erineva paigutusega saavutate, on huvitavad ja väga praktilised. 
Lauapinnad on ülimalt vastupidavad, kriimustuskindlad ja kergesti puhastatavad ning samas ka universaalse moodsa disainiga. Laua raam on 
värvitud helehalliks, soovi korral on saadaval ka muid värve. Sõltuvalt õpilaste vanusest on saadaval erinevad kõrgused. Pakume ka ergonoomilisi 
laudu seisva töö jaoks.



Lauad

Flexus - UX laud

Turvalised ümardatud 3D servad

Reguleeritavad jalad

Reguleeritavad jalad
Kõrgus 53 cm kuni 78 cm

53 cm78 cm
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C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

80 x 80 cm 120 x 60 cm

80 x 60 cm

120 x 60 cm 90 x 75 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

70800

70802

70804

70801

7803

70805

111 x 72 cm
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esco® Flexus UX - looge moodsaid õpiruume. Reguleeritava kõrgusega jalad avardavad kasutusvõimalusi ning võimaldavad paljusid huvitavaid 
kon�guratsioone. Saate luua uusi kujundeid, inimesi grupeerida ja ka individuaalselt töötada. Lauapinnad on universaalsed, moodsad, 
vastupidavad, kriimustuskindlad ja hõlpsasti puhastatavad. Laua raam on helehall. Teist värvi raamid on saadaval eritellimusel.



Lauad
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Drošas noapaļotas 3D
malas

Regulējamā galda kājas pēda

Regulējamā galda kāja
Augstums no 53 cm līdz 78 cm

Stalai
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Turvalised ümardatud 3D servad

Vastupidavast plastikust sahtlid

Reguleeritavad jalad

Tugevad �kseeritavad rattad

 

 

Flexus UI laud  

Lauad
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C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

70270

70271

70272

70806

70807

70808

70812

70813

70814

70809

70810

70811

70815

70816

70817

70275

70276

70277

70280

70281

70282

70285

70286

70287

120 x 60 cm 111 x 58 cm

80 x 80 cm 116.3 x 52 cm
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HPL 
Lauaplaadi

pind
 
 

MDF 
Lauaplaadi
serva värv

 
 

HPL 
Lauaplaadi

pind
 
 

MDF 
Lauaplaadi
serva värv

 
 

HPL laminaadi värvid

Light Grey

Sand Ash



Lauad

Koolilaud 03C 
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MDF 
Lauaplaadi
serva värv

 
 

C4 C5 C6  / 55 - 75 cm

C6 / 76 cm
80 x 59 cm

03CAD

03C

Koolilaud 03c on moodne laud, mis on mõeldud 
kasutamiseks nii rühmatöös kui ka 
individuaalselt.
Laudade paigutust muutes saab luua moodsaid 
ja hubaseid õpiruume.

Laua raam on helehalli värvi, vajadusel on 
võimalikud ka teised värvitoonid. Lauaplaadid 
on vastupidavad, kriimustuskindlad, lihtsad 
puhastada ning turvaliste ümardatud 
PVC-nurkadega. Laud on varustatud riiuliga 
õpilase asjade jaoks.

Koolilauad 03c on saadaval kolmes kõrguses, 
mis võimaldab neid kasutada erinevates 
klassides vastavalt laste vanuseastmele ja 
kasvule.
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HY-0738F Kokkupandav laud
Mitmeotstarbelised ruumid peavad olema hõlpsas� ümber 
kujundatavad ja pidevalt muutuvate õpivajadustega kohandata-
vad. ESCO kokkupandavad toolid võimaldavad seda saavutada 
lihtsalt ja tõhusalt. Lauad on kompaktsed, neid on lihtne teise 
kohta liigutada, ja vajadusel ka kokku panna, säästes nii palju 
õpiruumi.
Kokku pandud ESCO lauad võtavad väga vähe ruumi ning neid 
on seetõ�u mugav ja lihtne transpor�da ja ladustada. Kasutage 
õpiruumi ja -aega tõhusalt, võ�es appi ESCO  kokkupandava 
mööbli.
Aju�seks kasutamiseks, kiireloomuliste vajaduste rahuldami-
seks ja mul�funktsionaalsete ruumide sisustamiseks – see sobib 
kõikjal, kus on vaja universaalset ja mobiilset mööblit. ESCO 
kokkupandav mööbel on originaalse konstruktsiooni ja moodsa 
disainiga, valmistatud �ppkvaliteediga materjalideest ning 
tugev ja pika kasutuseaga.
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Lauad

Laud 06C

Õpilase laud 06C on kaasaegne koolilaud, mis on 
kohandatud individuaalseks ja rühmatööks. 
Koolilaudade paigutust muutes saate luua 
tänapäevase õppetöö jaoks kaasaegsed ja hubased 
ruumid.

Lauaplaadid on vastupidavad, kriimustuskindlad, 
hõlpsas� puhastatavad ja ohutute ümarate 
3D-servadega, kaetud spetsiaalse tehnoloogia abil 
polümeerka�ega. Laua serv on kaetud 9 mm 
paksuse kihiga. Lauaplaadi mõõdud on 82 x 52 cm. 
Lauaplaadile on süvendatud soon kirjutusvahendi 
hoidmiseks. Lauaraam on helehall, kuid vajadusel 
on saadaval ka muud värvid. Lauaplaadi alla on 
paigaldatud traatvõrgust riiul ja raami ühele küljele 
on kinnitatud seljako� riputamiseks konks. 
Reguleeritavad plas�allad ei kriibi põrandat ja 
tagavad koolilaua stabiilsuse.

Õpilase laud 06C on reguleeritava kõrgusega, 
kerges� kohandatav klassidesse vastavalt laste 
vanusele.
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Laud 08C

Õpilase laud 08C on kaasaegne koolilaud, mis on 
kohandatud individuaalseks ja rühmatööks. 
Koolilaudade paigutust muutes saate luua 
tänapäevase õppetöö jaoks kaasaegsed ja hubased 
ruumid.

Lauaplaadid on vastupidavad, kriimustuskindlad, 
hõlpsas� puhastatavad ja ohutute ümarate 
3D-servadega, kaetud spetsiaalse tehnoloogia abil 
polümeerka�ega. Laua serv on kaetud erineva 5-18 
mm paksuse kihiga. Lauaplaadi mõõdud on 74 x 49 
cm. Lauaraam on helehall, kuid vajadusel on 
saadaval ka muud värvid. Lauaplaadi alla on 
paigaldatud traatvõrgust riiul ja raami mõlemale 
küljele on kinnitatud seljako� riputamiseks 
konksud. Reguleeritavad  tallad tagavad koolilaua 
stabiilsuse. See laud on erakordse kvaliteediga.

Õpilase laud 08C on reguleeritava kõrgusega, 
kerges� kohandatav klassidesse vastavalt laste 
vanusele.



Pööratava lauaplaadiga laud

Pööratava lauaplaadiga laud on kaasaegne 
koolilaud, mis on kohandatud individuaalseks ja 
rühmatööks.

Seda lauda kasutatakse laialdaselt kuns�- ja muude 
õppeainete tundides, kus lauaplaadi pööramise 
funktsioon on väga kasulik. Lauaplaadid on 
vastupidavad, ohutute ümarate 3D-servadega, 
spetsiaalse tehnoloogia abil kaetud 
polümeerka�ega, kriimustuskindlad, kerged 
puhastada. Lauaplaadile on valatud soon 
kirjutusvahendi hoidmiseks. Lauaplaadi mõõtmed 
on 70 x 50 cm, seda saab pöörata 0 kuni 36 kraadi. 
Lauaplaadi kalle fikseeritakse spetsiaalsete 
käepidemetega lauaplaadi mõlemal küljel. 
Lauaraam on helehall, kuid vajadusel on saadaval 
ka teisi värve. Lauaplaadi alla on paigaldatud 
väljatõmmatav sahtel, millel on palju lahtreid 
erinevate joonistus- ja kirjutusvahendite jaoks. 
Reguleeritavad tallad tagavad koolilaua stabiilsuse 
ega ei kriimusta põrandat.

Lauad
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Mobiilne laud

Kas teil on ruume, kus on vaja reguleeritava 
kõrgusega lauda? Ideaalne lahendus – kõrguse 
reguleerimise mehhanismiga mobiilne laud.

Laud on moodsa disainiga ja sobib suurepäraselt 
kasutamiseks erinevates koolitusruumides. Seda 
kasutatakse sageli õpetaja lauana. Sobib 
suurepäraselt õpetajatele, kellel on 
selgrooprobleeme. Samu� kasutatakse seda lauda 
aktuse- ja konverentsisaalides stendina – 
tribüünina kõnelejatele. Laua kõrgust saab 
reguleerida ühe käepidemevajutusega ning 
tööasendit saab muuta istumisest seismiseni. Nii 
saate hõlpsalt töö ajal asendit muuta ja parandada 
keha vereringet.

Mobiilse laua kõrgust saab muuta 75 cm kuni 108 
cm. Lauaplaat on op�maalse suuruse ja mugava 
kujuga, mõõdud: 69 x 51,5 cm. Nelja vastupidava 
ra�a abil on laua liigutamine lihtne. Kaks ratast on 
lukustatavad, et tagada stabiilsus, kui lauda ei 
liigutata.



Laborilaud

Laborilaud
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Uus moodne alumiinium-plas�kkonstruktsiooniga laborilaud
Ümardatud nurkadega laborilaud on turvaline ja ergonoomiline. Laudu saab lihtsalt ühendada kas omavahel või kapiga 
laborivalamutega, mis on spetsiaalselt nende laudade jaoks kohandatud. Laborilaua plaat on valmistatud ühtlasest 
keraamikast. Lauaplaadi servad on kõrgendatud ja takistavad vedelike maha voolamist. Lauaplaat on väga tugev ning 
mehaaniliselt ja keemiliselt vastupidav – selle vastupidavust on tes�tud ja kinnitatud enam kui 40 erinevale kemikaalile 
(leelistele ja hapetele), mida keemialaborites kasutatakse. Lauaplaat talub üle 1300 °C ulatuva temperatuuri mõju. 
Lauaplaat ei ima vedelikke, on kriimustuskindel ning selle pinnale ei kogune baktereid. Laua konstruktsioonis on 
spetsiaalsed kanalid elektriühenduse paigaldamiseks ja koht pis�kupesade jaoks. Lauaplaadi all on kaks avatud sahtlit 
asjade hoidmiseks. Sahtlitel on spetsiaalsed avad, kuhu saab laboritoole riputada. Lauajalad on varustatud nelja 
reguleeritava kõrgusega tallaga, et põrandat kriimustuste eest kaitsta. Laborilauad ei sisalda formaldehüüdi.

Kapiga laborivalamu
Kapiga laborivalamu on spetsiaalselt kohandatud laborilaudadega ühendamiseks. Moodsa disainiga alumiiniumist ja 
plas�kust kapp on korrosioonikindel ja väga stabiilne. Selle raam on valmistatud spetsiaalselt keemialaborites kasutatavast 
modifitseeritud polüpropüleenist. Kapi nurgad on ümardatud ja turvalised. Laborivalamu on valmistatud modifitseeritud 
polüpropüleenist. See on vastupidav nii leelistele ja hapetele kui ka kõrgetele temperatuuridele. Valamu ülemine serv on 
1 cm kõrgune ja kaitseb vee üle voolamise eest. Valamu on varustatud ülevooluavaga, mis liigse vee ära juhib. 
Laborivalamu on kerges� puhastatav ja kriimustuskindel.

Laborisegis�
Laborisegis� on valmistatud �ppkvaliteediga messingist. Selle pind on kaetud mitmekihilise epoksiidka�ega, mis on 
vastupidav leelistele ja hapetele. Segis�l on töökindel ja kvaliteetne keraamiline ven�il. Nn luigekaela kujuline kahe 
tasemega laborisegis� sooja ja külma vee jaoks. Lihtne paigaldada ja mugav kasutada.

Funktsionaalne korpus
Kõik laborilauad on varustatud funktsionaalse korpusega. Funktsionaalset korpust kasutatakse juhtmete korralikuks ja 
turvaliseks viimiseks laborilaua seadmete juurde. Keemialaborites võib funktsionaalset korpust komplekteerida 
aurukogujaga.
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Laborilaud
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Tooli värv 
 Red

 Yellow

          Blue

 Green

 Orange

 Peak green

 Black
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Laboritool
Uue disainiga moodne ja ergonoomiline 
laboritool! Need toolid on vastupidavad ja 
saadaval erinevates värvides. Toolid aitavad luua 
atrak�ivse ja sooja töö- või õpikeskkonna nii 
laboris kui ka muudes ruumides.

Laboritooli kõrgust saab reguleerida 
nupuvajutusega ning vahemikus 57–72 cm. See 
võimaldab toole koos erineva kõrgusega 
laudadega kasutada. Laboritooli iste on 
ergonoomilise kujuga ja 360 kraadi pööratav. Iste 
on kriimustuskindel ja lihtsalt puhastatav. Tool on 
varustatud kaarekujulise kroomitud jalatoega. 
Tooli alus tagab ülihea stabiilsuse ja kaitseb 
põrandat kulumise eest.



Riiulid
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Riiulid
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Riiulid

Mobiilsed   riiulid

Vastupidavast plastikust sahtlid
Trays by

Made in UK

Tugevad �kseeritavad rattad
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70410

70414

70416

70411

70415

70417

70412

70418

70413104 x 40 cm - H. 90 cm

80 x 36 cm - H. 113 cm

104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm

104 x 40 cm - H. 90 cm

80 x 36 cm - H. 113 cm

104 x 40 cm - H. 90 cm 100.8 x 40 cm - H. 90 cm

Melamiini värvid
Light Grey

Sand Ash
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esco® mobiilsed riiulid on lihtsad ja käepärased. Vastupidavast 
plastist Gratnells® sahtlid, riiulid ja kapid lisavad neile funktsion-
aalsust. Erineva kõrgusega elemente saab kasutada vaheseintena 
ruumi jagamisel tegevustsoonideks. Vastupidavate rataste abil 
saab riiuleid lihtsalt ka klassist klassi viia. Mobiilseid riiuleid 
kasutatakse moodsate õpikeskkondade loomiseks.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Mobiilsed W  riiulid

Riiulid

Vastupidavast plastikust sahtlid
Trays by

Made in UK

Tugevad �kseeritavad rattad

56



esco    | Loomingulised õpikeskkonnad    

 

70419

70423

70420

70424

70421

70425

70422104 x 40 cm - H. 90 cm

104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm

104 x 40 cm - H. 90 cm 104 x 40 cm - H. 90 cm 100.8 x 40 cm - H. 90 cm

Melamiini värvid
Light Grey

Sand Ash
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esco® puitviimistlus muudab iga ruumi soojaks ja hubaseks. Lisaks mobiilsete riiulite kõigile teistele eelistele on sellel tootesarjal ka vastupidavad Gratnells® 
plastiksahtlid, erineva suurusega avatud riiulid, suletud kapid ja C-kujulised riiulid loominguliseks kasutamiseks. Ärge unustage, et seda tootesarja täiendavad 
meie puitviimistlusega toolid.



Mobilie C riiulid

Riiulid

Tugevad �kseeritavad rattad
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70440

70443

70441

70444

70442 70445105 x 40 cm - H. 55 cm

105 x 40 cm - H. 166 cm

105 x 40 cm - H. 89 cm

105 x 40 cm - H. 202 cm

105x 40 cm - H. 125 cm 105 x 40 cm - H. 125 cm

Melamiini värvid
Light Grey

Sand Ash
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esco® mobiilsed C-kujulised riiulid ühendavad endas loovust ja organiseeritust. Õpilased ja õpetajad armastavad oma õpikeskkonda koos 
kujundada, moodustades riiulitest huvitavaid kujundeid, poolringe ja madusid. Kõik nad hindavad kvaliteetseid materjale, vastupidavaid 
riiuleid ja tugevaid, kergelt veerevaid rattaid. Suurepärane valik loomingulise õpikeskkonna loomiseks.



Tumbad

60



esco    |     Loomingulised õpikeskkonnad    61



Tumbad
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Tumbad

Formex süsteem

Kuus värvi ja 12 kujundit 
palju kombinatsioone

Red

Apricot

Sapphire

Dandelion

Charcoal

Emerald

Tugevad ja ilusad topeltõmblused
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Põrandat säästvad jalad 



esco® tumbad täidavad ruumi erinevate värvide ja vormidega. Tumbade moodne disain võimaldab neid ruumides lihtsalt ja 
kiiresti ümber paigutada. Kaksteist kujundit liituvad üksteisega justkui mosaiikpildi osad, et luua 3D kunstiteoseid. Väikesed 
lugemisnurgad, avatud ruumid ja ootealad on värskendavad ning ahvatlevad möödujaid kergelt lõõgastuma.
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120 x 112 cm

120 x 60 cm

120 x 60 cm

60 x 60 cm 90 x 90 cm

90 x 90 cm

120  x 90 cm

60 x 51 cm 60 x 60 cm 53 x 59 cm 90 x 76 cm 60 x 60 cm

70480

70489

70484

70481

70490

70485

70491

70487 70488

70483

70492

70486
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Projektid terves maailmas    
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Victoria Education Center ja Executive O�ce hoone, Austraalia

Projektid

Projektid terves maailmas 

澳大利亚维多利亚教育中心&行政办公楼

68



VCE keskus ja administratsioonihoone
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Projektid

Projektid terves maailmas   

Kenya
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Crawfordi rahvusvaheline kool 
International School - Kenya
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Sharjah´ rahvusvaheline kool, AÜE 

Shenzheni rahvusvaheline kool, Hiina   
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Tahvlid

120 x 90cm
120 x 200 cm
120 x 240 cm
120 x 300 cm
120 x 350 cm

120 x 90 H 159 cm
150 x 90 H 168 cm
180 x 100 H 175 cm
200 x 100 H 175 cm

 

   

 

Magnetkeraamilise emailiga kaetud tahvli sile teraspind on mustusekindel ja lihtne puhastada. See on ka tugev, kriimustuskindel ja mi�epeegel-
dav. Tahvlit saab kasutada ka projektorina, projektori teks� saab redigeerida otse tahvlil. Tahvel sobib suurepäraselt sinna, kus kasutatakse tolmu-
tundlikke seadmeid.
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Kaheosaline transformeeritav klassitahvel (2-OSALINE)

Kaheosaline roheline klassitahvel. Tahvli ühte osa saab alumiiniumsiinil kerges� edasi-tagasi liigutada. Tänu sellele saab 
tahvlile lihtsalt integreerida interak�ivse (puutetundliku) ekraani või tahvli. Nihutatavad osad võimaldavad puutetundliku 
ekraani või interak�ivse tahvli poolt hõivatud ruumi täielikult ära kasutada ning pakuvad õpetajale veelgi laiemaid 
võimalusi tunniks püs�tatud ülesannete edukaks täitmiseks. Tahvel on mõeldud kriidiga kirjutamiseks. Raami alaosas on 
kaks kriidiriiulit. Lai ja tugev anodeeritud alumiiniumist raam lisab stabiilsust ja tagab suurepärased kasutusomadused. 
Raami nurgad on plastotsikutega suletud. Kaheosalise transformeeritava klassitahvli mõõtmed on 4000 x 1270. Sellel laial 
ja kõrgel tahvlil saab avada ja peita ka väga suuri interak�ivseid ekraane.
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Neljaosaline transformeeritav klassitahvel (4-OSALINE)
Neljaosaline roheline klassitahvel. Tahvli kahte osa saab alumiiniumsiinil kerges� edasi-tagasi liigutada. Tänu sellele 
saab tahvlile lihtsalt integreerida interak�ivse (puutetundliku) ekraani või tahvli. Nihutatavad osad võimaldavad 
puutetundliku ekraani või interak�ivse tahvli poolt hõivatud ruumi täielikult ära kasutada ning pakuvad õpetajale veelgi 
laiemaid võimalusi tunniks püs�tatud ülesannete edukaks täitmiseks. Tahvel on mõeldud kriidiga kirjutamiseks. Raami 
alaosas on kaks kriidiriiulit. Lai ja tugev anodeeritud alumiiniumist raam lisab stabiilsust ja tagab suurepärased 
kasutusomadused. Raami nurgad on plastotsikutega suletud. Neljaosalise transformeeritava klassitahvli mõõtmed on 
4700 x 1370. Sellel laial ja kõrgel tahvlil saab avada ja peita ka väga suuri interak�ivseid ekraane.

Transformeeritav valge magnettahvel (4-OSALINE)
Neljaosaline valge magne�ahvel. Tahvli kahte osa saab alumiiniumsiinil kerges� edasi-tagasi nihutada. Tänu sellele saab 
tahvlile lihtsalt integreerida interak�ivse (puutetundliku) ekraani või tahvli. Nihutatavad osad võimaldavad puutetundliku 
ekraani või interak�ivse tahvli poolt hõivatud ruumi täielikult ära kasutada ning pakuvad õpetajale veelgi laiemaid 
võimalusi tunniks püs�tatud ülesannete edukaks täitmiseks. Magne�ahvel on mõeldud markeriga kirjutamiseks. Raami 
alaosas on kaks markeririiulit. Lai ja tugev anodeeritud alumiiniumist raam lisab stabiilsust ja tagab suurepärased 
kasutusomadused. Raami nurgad on plastotsikutega suletud. Sellel laial ja kõrgel tahvlil saab avada ja peita ka väga suuri 
interak�ivseid ekraane.
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