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SKANO CLASSIC



Skano Classic
raamaturiiulite
ajalugu
Ameerika ärimees Henry C. Yeiser asutas Cincinnatis 1882. aasta 
veebruaris kontori- ja arhiivimööblit valmistava vabriku, mis sai nimeks The 
Globe Files Co. Samal ajal asutati Grand Rapidis Michiganis mööblitehas 
The Wernicke Co. Paar aastat pärast ettevõtte asutamist töötas The 
Wernicke Co välja raamaturiiulimudeli, mis koosnes erineva suurusega 
elementidest. Elementide üksteise peale ja kõrvale virnastamisega loodi 
erinevaid tervikuid. Henry C. Yeiserit hakkas see mudel huvitama ning ta 
ostis The Wernicke Co tehase. Uue omaniku järgi sai tehas nimeks The 
Globe Wernicke Co. 1892. aasta detsembris patenteeris Henry C. Yeiser 
selle ainulaadse raamaturiiulite süsteemi. Raamaturiiulisüsteem osutus 
väga edukaks ja äratas huvi ka Euroopas. Pärast patendi raugemist 
huvitusid tootest paljud teisedki mööblivalmistajad ning nad alustasid 
analoogse mudeli tootmist. Euroopas olid märkimisväärseimad tootjad 
Shannon Registrator, Minty ja Gunn Inglismaalt, Aug. Zeiss & CO (hiljem 
Zeiss Union) ja Soennecken Saksamaalt ning Lingel Ungarist.

Soomes alustas Billnäs Bruks Ab ameerikaliku kontorimööbli valmistamist 
aastal 1909. Olulise osa mainitud tootesarjast moodustas tehase Globe 
Wernicke raamaturiiulisüsteem. 1959. aastal ühines Billnäs Bruk Fiskars 
Ab-ga, kuid mööblivalmistamine jätkus endise nime all. Ameerikalikus 
stiilis kontorimööbli valmistamine lõpetati 1960. aastatel ning pikkade 
traditsioonidega mööblitehas suleti 1970. aastal.

Raamaturiiulite
areng ja tänapäev
Ajaloo omalaadseima raamaturiiuli lugu sai järje 1994. aastal. Ajaloolistelt
Billnas Bruki originaalidelt võeti üle algupärased mõõtmed, valmistusviisid
ja materjalid. Tootesarja nimeks sai algselt „Björkkvist“, mis tulenes 
kasutatava materjali kase rootsikeelsest nimetusest ning alates 2015. 
aastast kannab nime Skano Classic.

Skano Classic raamaturiiulisüsteem on saavutanud oma populaarsuse 
raamatusõprade ja sisustajate hulgas nii Euroopas kui mujal 
suuresti tänu lihtsale kombineeritavusele. Riiulimoodulid on tehases 
kokkumonteeritud – elemente saab tõsta üksteise peale või kõrvale ja
vajadusel alati täiendada ning ümber paigutada. Traditsioone arvestades 
pidevalt arenev unikaalne raamaturiiulisüsteem on saadaval Eestis, 
Lätis, Leedus ja Ukrainas ainult Skano Furniture kauplustes või volitatud 
edasimüüjate juures.
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Ajalooline raamaturiiuli reklaam. Reproduktsioon: The Globe Wernicke Co., Cincinnati, USA.
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Külastage SKANO 3D ruumiplaneerijat meie kodulehel www.skano.ee. Skano Classic sarja mööbliplaneerimisprogramm 
võimaldab kerge vaevaga valitud mõõtmetega tube kujundada ja sisustada.



Traditsioonilised 
materjalid
Skano Classic mööbel on valmistatud moodsa tehnoloogia abil 
kvaliteetsest kase täispuidust, tislerikilbist ning vineerist. Puitpinnad 
toonitakse peitsimise abil, seejärel kaetakse pinnad kahekordse 
lakikihiga, mis muudab need vastupidavaks ning kergesti hooldatavaks.

Lai kasutusvaldkond
Skano Classic riiulimooduleid on võimalik valida nii klaas- kui puituksega. Samuti 
kuuluvad moodulite kollektsiooni erinevate suurustega sahtlid. Moodulisiseseid 
lisariiuleid saab paigaldada vajaliku kõrguse ja funktsionaalsuse järgi.

Riiuli- ja sahtlimoodulid valmistatakse tavaliselt 87 cm laiused ning 31, 36 ja 47 cm 
kõrgused, mis sobivad vastava suurusega erinevate põhja- ning ülaosa elementidega 
Riiulimooduleid on võimalik kombineerida üksikust riiulist esikus kuni täielikult ruumi 
täitva raamatukoguni.

SKANO CLASSIC • elutuba
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Praktiline  
ja ilus
Unikaalne üles ja sisse avanev klaasuks hoiab 
raamatud riiulites tolmuvabana ning säilitab seejuures 
suurepärase ülevaate kõigest, mis riiulil hoiul. 

Klaasuks on puhastamiseks kergesti eemaldatav. 
Klassikalised messingnupud lisavad ustele erilise 
elegantsi. Raamatud kuuluvad raskeimate esemete 
hulka, mida hoitakse riiulites – kõik riiulimoodulid on 
konstrueeritud spetsiaalselt raskust kandvateks.

Lisaks tavalisele 87 cm laiusele moodulile on võimalik 
tellida mooduleid ka lühendatuna, et sisustatava 
ruumi suuruse või eripära kohaselt luua sobiv 
kombinatsioon. Samuti on võimalus lisada ustega 
moodulitele alati välisnurgaelemendid või jätta 
nähtavale klassikaline dekoratiivliist – nii musta kui 
valgena, nikeldatuna või messingtooni.
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Laialdased 
võimalused
Skano Classic mööblisarja arendades on arvestatud klientide soove, seepärast pakutakse
mööblile palju erinevaid kasutamisvõimalusi ja omadusi.

Välis- ja sisenurgaelemendid aitavad liigendada riiuleid seinalt seinale, et kasutada ruume 
võimalikult efektiivselt ning luua väljapaistvaid terviklahendusi.

Loodud on ka riiulimoodul, mis võimaldab ühendada sektsioone uste, akende ja muude 
avauste kohal. Uksepealsed riiulid annavad võimaluse katta kogu sein riiulitega.

Vajadusel on võimalus tellida raamaturiiuleid lukustatavate ustega, et hoida raamatuid ja
muid esemeid enam kaitstuna.

Raamaturiiulitega ühilduv suletav sekretärimoodul on ideaalne töökoht raamatukogus
või elutoas, juhul kui ei ole vajadust eraldi kirjutuslaua järele.

Skano Classic baaselement ehk sokkel on saadaval ka varjatud laekaga – kergel vajutusel
esipinnale sokkel avaneb.
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SKANO CLASSIC • 
raamatukogu
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SKANO CLASSIC • elutuba

1312



Modernsus ja klassika
Valides erinevate viimistlustoonide ning dekoratiivliistude vahel ning kasutades modernseid laeelemente ja alusraame saab 
luua klassikaliste riiulitega ka modernse õhkkonna. Uudsust lisab mööblile kindlasti nikeldatud kapinupp ja küljeliist.

Mööblisarjas on ka seinale kinnitatavad riiulid, mida saab paigaldada ilma alumise ja külgmise sektsioonita. TV-laeplaat on 
madalam ning sirgete servadega, erinevalt klassikalisest laest.
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Woodwash 
Loomulik, kergelt roheka või halli varjundiga uus viimistlustoon toob justkui looduse ruumidesse. Woodwash viimistlust peetakse
klassikalise tumepruuni kõrval aegumatuks ja traditsiooniliseks sisutusesemete värvitooniks. Sisekujunduses järjest enam leviva
trendina on kasepuu selget leegimustrilist süüd kasutatud mööblile pehme ja loodusliku ilme andmiseks. Woodwash peitsitoon
tõstab eriti esile puusüü, mis loob igale mööbliesemele unikaalse välimuse ning teeb temast kordumatu eksemplari. Woodwash
viimistlusega õrna ja kerge välimusega täispuidust mööbel sobib kokku suurepäraselt ka valge värvitud mööbliga ning kaunistab
nii klassikalises kui ka modernses stiilis kujundatud interjööre.



Töökohad
Skano Classic mööblisari on rohkem kui riiulisüsteem ja 
raamatukogu. Peale algupäraste riiulite leiab kollektsioonist 
erinevaid kappe, kirjutuslaudu, toole, pöörlevaid riiuleid jpm. 

Kuna suur osa informatsioonist asub tänapäeval mappides 
ja kaustades, siis on nende säilitamiseks loodud riiulimoodul 
kõrgusega 47 cm, lisaks algsetele 31 ja 36 cm kõrgustele 
raamaturiiulitele. 

Nii kodu- kui tööruumidesse sobivad kirjutus- ja arvutilauad, 
mida täiendavad ajastutruud toolid, kombineerituna sobivate 
kappidega, annavad võimaluse kujundada elegantne kabinet. 

Ergonoomilise põhjaga kontoritoolid, nii käetugedega kui ilma, on 
mugavad ning sobivad Skano Classic mööblistiiliga. Kummiratastel 
ja kiik-mehhanismiga pöördtool tagab täieliku liikumisvabaduse 
terve kontori piires. 

Kirjutuslaudasid kujundades on kasutatud vanu fotosid ja 
jooniseid, et need meenutaks võimalikult täpselt möödunud aegu 
ning mööblimeistrite traditsioonilisi väärtusi.
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Ruloolaua ülaosas on lukustatav ruloo – väljakujunenud lisa lauale ning 
ajaloolisele mööblile omane detail. Suletav kirjutuslaud on kaheksa 
sahtliga ja kahe väljatõmmatava abipinnaga, kuhu on mugav asetada 
dokumente või arvutihiir. 

Kirjutuslaudadele on võimalik keskmise laeka asemel paigaldada 
klaviatuurilaegas, mis lisab lauale vaba tööpinda. 

Töölaudade kõrvale leidub kollektsioonis  lukustatava rulooga 
lehekappe – liugliistudel kergesti liikuvad laekad ja riiulid kergendavad 
tööd kontoris, kus on palju pabermaterjale või kontoritehnikat. 

Kappidel on rattad lihtsaks liigutamiseks ning eemaldatav tagasein koos 
juhtmeavadega, mis kergendab erineva kontoritehnika paigutamist 
kappidesse. 

Arvutilaud on disainitud spetsiaalselt tänapäevaste vajaduste jaoks ja 
pidades silmas Skano Classic ajaloolist stiili.



Rolly,  
Rotary,  
Rolly Max
Ratastel ning lihtsalt teisaldatav Rolly riiul sobib nii 
lugemisnurka, lambialuseks lauaks kui ka öökapiks 
või lillelauaks.

Pöörleval Rotary raamaturiiulil on 6,5 meetrit 
riiulipinda – parim kõigile neile, kes vajavad suurt 
hulka raamatuid käeulatuses. Rotary sobib ka 
väikeseks pere raamatukoguks.

Rolly Max-il on nii riiuli kui ka diivanilaua funktsioonid.
.
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Söögituba
Skano Classic riiulimooduleid on ideaalne kasutada söögitoa vitriinidena, et
paigutada oma serviis, klaasid või muud söögitoa aksessuaarid.

Mööblisarjas on viis erineva suuruse ja kujuga söögitoalauda – alates 
väikesest abilauast kuni suure ümara klapplauani. Kõik söögilauad on 
pikendatavad. Söögilaudade kujundamisel on kasutatud Skano Classic 
kollektsioonile omaseid motiive ning ajastu eripärasid. 

Lisaks söögilaudadele kuuluvad kollektsiooni ka sobivad ja mugavad toolid.



NATURAALNE 01 WOODWASH 
peitsitud
ja lakitud 12

TAMM peitsitud
ja lakitud 13

HELEPRUUN 
peitsitud
ja lakitud 02

TUMEPRUUN 
peitsitud
ja lakitud 03

KASTAN peitsitud
ja lakitud 04

MAHAGON peitsitud
ja lakitud 06

MOCCA peitsitud
ja lakitud 16

MUST peitsitud ja 
lakitud

ROHELINE 
värvitud
(vanandatud) 09

SININE värvitud
(vanandatud) 10

VALGE värvitud 11 ANTIIKVALGE värvitud
(vanandatud) 08

HALL värvitud
(vanandatud) 07

Skano Classic mööbel on valmistatud looduslikust kasepuidust, mis annab igale mööblitükile unikaalse struktuuri ja 
värvi. Kõik kataloogis esitatud viimistlusnäited on illustratiivsed – toodete tegelik värv võib fotodel olevast erineda.

MUST
NIKELDATUD küljeliistudega

ANTIIKVALGE
MESSINGIST küljeliistudega

VALGE
VALGETE küljeliistudega

HELEPRUUN
MUSTADE küljeliistudega
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Kontorilaud + ülemine rulooriiul
Kood E-03 + E-04
1400 x 1067 x 760 mm

Kontorilaud
Kood E-03
1400 x 770 x 760 mm

Arvutilaud
Kood E-11
1300 x 794 x 600 mm

Kirjutuslaud “Boston” + riiul
Kood E-01 + E-02
1400 x 1036 x 800 mm

Riidekapp
Kood D-20 + D-23
866 x 1979 x 623 mm

Redel
Kood G-08
565 x 1672 x 980 mm

Raamatuhoidja
Kood  G-02

Lehehoidja
Kood  G-01

Väike tool
Kood F-03
440 x 940 x 490 mm

Söögilaua tool
Kood F-04
470 x 980 x 510 mm

Käetugedega tool
Kood F-01
590 x 1010 x 550 mm

Kontoritool
(ratastel ja kiikmehhanismiga)
Kood F-02
640 x 1020 x 640 mm

CD/ DVD Rolly ratastel
Kood D-26
500 x 690 x 500 mm

Diivanilaud “Rolly Max”
Kood E-14
1000 x 500 x 500 mm

Suur Rolly
Kood D-28
540 x 830 x 540 mm

Diivanilaud sahtlitega
Kood E-06
1200 x 600 x 700 mm



Antud kataloogi või selle osasid on keelatud kopeerida ilma Skano Furniture OÜ loata. Kõik antud 
kataloogis olevad fotod on illustratiivse iseloomuga, tegelikkuses võib toodete värvus erineda fotodel 
kujutatust. Skano Furniture OÜ-l on õigus teha muudatusi mööblisarjas ilma etteteatamiseta.

www.skano.ee


