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IS-VET-kaluste- ja -opetusjärjestelmä
IS-VET Oy

IS-VET-kaluste- ja opetusjärjestelmät luovat keskenään yhteensopivan kokonaisuuden,
joiden avulla luonnontieteiden tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön. Kalustejärjestelmän avulla opetusvälineiden säilytys ja siirtely on helppoa. Kalusteisiin integroidut
opetusvälinesarjat helpottavat välineiden käyttöä, säilytystä ja kestävyyttä. IS-VETjärjestelmä on suunniteltu vastaamaan opetussuunnitelman mukaista oppimisympäristöä sekä tila- että välineratkaisujen osalta.

IS-VET-kalusteet ja hyvä sisäilma
Teräsrakenteiset IS-VET-kalusteet ovat päästövapaita ja kestäviä. Pitkä elinkaari sekä kalusteiden kierrätysmahdollisuus tekevät järjestelmästä myös ympäristöystävällisen. IS-VETteräskaluste tukee terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön rakentumista.
Kalusteissa käytettävä struktuurimaali tuo lisäetuja loppukäyttäjälle. Struktuurimaali lisää
pinnan kulutuskestävyyttä eikä naarmuunnu helposti. Pinta on hyvännäköinen, elävä ja
tuntuu miellyttävältä.
IS-VET-hyllyratkaisut ovat joustavia ja helposti muokattavissa. Teräsrakenteinen runko ja
sen 25 mm välein muunneltava hyllykorkeus optimoi kaappien tilankäytön eri oppiaineiden opetusvälineiden säilytykseen.

Käyttökohteet
IS-VET on edelläkävijä ja suunnannäyttäjä koulujen luonnontieteiden tilojen osalta. Tuotteet soveltuvat luonnontieteiden ja kädentaitojen erikoisluokkien lisäksi myös muihin
luokkatiloihin ja auloihin, joihin halutaan kestävyyttä ja päästövapaita kalusteita. IS-VETjärjestelmän ydinteemoja ovat turvallisuus, terveellisyys sekä muunneltavuus ja ne soveltuvat hyvin uusien koulurakennusten toiminnallisiin vaatimuksiin.
IS-VET tarjoaa asiakkaidensa käyttöön myös suunnittelupalvelun. Kaluste-ehdotukset tehdään ArchiCAD- tai Revit-ohjelmistoilla.
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IS-VET-kalusteiden materiaalit
Runko
Rungot ja jalkarakenteet polttomaalattua terästä, vakiovärinä RAL
7035 (vaaleanharmaa), muut värit RAL-värikartaston mukaan. Säätöjaloilla.
Hyllyt
Korkeuden säätö 25 mm:n välein, säätörei’itys työstetty metallirunkoon. Kannakkeet polttomaalattua terästä. Hyllyinä värilliset tarjottimet, teräshyllyt, levyhyllyt tai kuivausritilät.
Tarjottimet
Materiaalina polystyreeni tai ABS-muovi, tasaiset, helposti puhdistettavat sisäpinnat, tarjottimen mitat 390 x 450 mm, korkeus 50,
100, 150 ja 200 mm, klipsikiinnitteinen kansi, integroitu nimikepidin. Värit: tummansininen, tummanvihreä, punainen, keltainen,
vaaleanharmaa ja läpinäkyvä. Lisävarusteet: lokerikot, säilytysrasiat
pulloille, välilevyt.
Tasot
Molemmin puolin korkeapainelaminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Värit Formica-kartaston mukaan. Muovireunalista, 2 mm ABS.
Saatavissa myös muita materiaaleja, mm. RST- ja HST-tasoja sekä
massiivilaminaattia.
Allastasot
HST-, RST-, epoksi-, keraamisia tai laminaattipintaisia. Laminaattipintaisten tasojen irtoaltaat polypropeenia, epoksi-, HST- tai RST-altaita.
Muovi- ja epoksialtaisiin saatavana lisävarusteena RST-allaskansi.
Ovet
Liukuovet särkymätöntä polykarbonaattia tai valkoista polystyree- Turvallisessa ja kestävässä
niä. Kehys- ja umpiovet maalattua MDF-levyä, laminaattipintaista hyllytarjottimessa on stopkalustelevyä tai terästä. Liukuovet otettavissa pois siivouksen hel- parit.
pottamiseksi.
Kalusteita mm. fysiikan, kemian, biologian, tekstiilityön, teknisen työn ja kuvaamataidon opetukseen sekä koululaboratorioihin

Piirustuslaatikostot ja kuivaustelineet tehokkaaseen työskentelyyn kuvataiteen tiloissa.

77067 Kemikaalikaappi, neljä
osastoa.

Siirtovaunut helpottavat työtä ja
Vetokaapit koulukäyttöön ja labooptimoivat tilankäytön.
ratorioihin.

Kaappien vino katto vähentää pölyn Saatavana myös erilaisia pöytiä ja rat- 79100 Kierrätysvaunu ongelma- Saatavana myös erilaisia naulakoijätteille yms. materiaaleille.
kertymistä ja parantaa sisäilmaa.
ta ja kenkätelineitä koulukäyttöön.
kaisuja esteettömään työskentelyyn .

VALMISTUS, MYYNTI JA ASENNUS
IS-VET Oy
Kilpivirrantie 7
74120 Iisalmi
Puhelin 017 832 31
myynti@isvet.fi
www.isvet.fi

IS-VET Oy
Helsingintie 44 B
04430 Järvenpää
Puhelin 017 832 31
myynti@isvet.fi
www.isvet.fi
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