
Ota yhteyttä!

• Opasteet ja opastekartoitukset
• INFO-TV -järjestelmät

• Auringonsuoja-, turva- ja näkösuojakalvot
• Näkövammaisia ohjaavat

huomionastat lattioihin ja portaikkoihin

 Asennukset nopeasti ja edullisesti. Tilaa meiltä ilmainen arvio.
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Olemme Suomen 3M sertifioitu tasola-
sikalvojen toimittaja ja asennusliike. 

Kalvoilla saadaan luotettava suoja la-
sin aiheuttamia vaaroja vastaan, aiheu-
tuivatpa ne räjähdyksestä, ilkivallasta, 
luonnonmullistuksista tai muusta syys-
tä. Turvakalvotus on kustannustehokas 
keino varkauksien ja ilkivallan torjumi-
seen sekä henkilösuojaukseen.

Kalvot ovat yksi- tai useampikerrok-
sisia kirkkaita laminaatteja ja ne lami-
noituvat osaksi lasia, jolloin lasiin koh-
distunut iskuenergia jakaantuu laajem-
malle alueelle ja heikkenee. Kalvo sitoo 
syntyneet sirpaleet itseensä estäen lisä-
vahingot ja sisälle tunkeutumisen.

3M Scotcshield

Ehkäisevät varkauksia
ja ilkivaltaa

Kustannustehokas

Sirpalesuoja
tapaturmatilanteessa

Läpinäkyvä, huomaamaton
ja nopeasti asennettavissa

Kuumentaako tai häikäiseekö

AURINKO?
– Ratkaise ongelma

auringonsuojakalvolla!
Sirpalesuoja-
ja turvakalvot
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Kuumentaako tai häikäiseekö

AURINKO?
– Ratkaise ongelma

auringonsuojakalvolla!

Viilentää huoneilmaa

Vähentää lämmönhukkaa

Poistaa haitallisen UV-säteilyn

Säästää energiaa

Poistaa haitallista häikäisyä

Materiaalit eivät haalistu

Kohentaa rakennuksen
yleisilmettä

Auringonsuojakalvot suojaavat UV- ja lämpösäteilyltä,
tuotteiden haalistumiselta ja häikäisyltä.

Kuumuuden vähetessä, paranee oppilaiden ja
henkilökunnan työmukavuus sekä viihtyvyys.

Auringonsuojakalvot vähentävät auringon lämpö-
kuormaa jopa 77 %. Kalvojen asennuksen jälkeen 
sisäilman lämpötilan hallinta on paljon yksinkertai-
sempaa ja tehokkaampaa.

Auringonsuojakalvoja on saatavana hopean-, sa-
vunharmaan- ja pronssinsävyisinä sekä lähes värittö-
minä kirkkaina neutraaleina kalvoina. Käyttämilläm-
me kalvoilla on naarmunkestävä pinta, joka tekee 
niistä erittäin kestävät ja helppohoitoiset.

Auringonsuojakalvo antaa lasille myös sirpale-
suojaa. Lasin rikkoutuessa kalvo pitää lasinpalaset 
paikoillaan ja lasin aiheuttamat henkilö- ja materiaa-
livahingot pienenevät.
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Näkövammaisia ohjaavat
huomionastat LATTIOIHIN ja
PORTAIKKOIHIN turvaamaan

 esteetöntä ja
turvallista kulkua.

Edullinen

Esteettinen

Käytössä useita värejä

Tarrakiinnitys

Polyuretaania

Helposti asennettava

Huomionastat ovat tarrakiinnitteisiä ja julkisiin tiloihin suunniteltuja 
pyöreitä muovisia nastoja. Nastojen tarkoitus on kertoa

näkövammaiselle alkavista portaista estäen näin henkilön
kaatumisen portaissa. Portaiden etureunaan voidaan asentaa myös

safetywalk -huomio ja -karhennusnauha, joka estää liukkautta
sekä lisää portaan havainnointia.
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Helposti
asennettavissa

kohteeseen kuin
kohteeseen.
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Opastekartoitusten ammattitaitoinen ja luotetta-
va laatiminen sekä sisä- että ulkoalueille on yksi 
yrityksemme erikoisosaamisalueista. 

Opastekartoituksia olemme valmistaneet mm. 
kouluille, viranomaisille, sairaaloille, yrityksille, lai-
toksille, parkkitaloille jne.

Valokuvaamme kaikki vaikeimmat paikat, jolloin 
valmiista suunnitelmasta on helppo havainnoida 
ongelmapaikkojen johdonmukainen opastaminen. 
Valmiin suunnitelman dokumentoimme yksityis-
kohtaisesti asiakkaan tulevaa käyttöä varten.

Sisä- ja ulko-opasteet pyrimme rakentamaan 
moduulimitoituksella, jolloin niiden päivittämi-
nen on helppoa esim. Kun opetustila koulun sisällä 
vaihtaa paikkaa. Profiilisarjoihin valmistamme myös 
ulko-opasteet sekä näkövammaisille tarkoitetut eri-
koisopasteet.

Meiltä saat myös ajantasaiset ja kustannuste-
hokkaat digitaaliset INFO-TV -järjestelmät. Ne ovat 
hyviä tiedotusvälineitä kouluissa joustavaan ja no-
peaan tiedottamiseen.

Opasteet ja
opastekartoitukset

sisälle ja ulos

Opastesuunnitelmat
• Lisää turvallisuutta ja viihtyvyyttä
•  Säästää opastejärjestelmän rakentamis-
 kustannuksissa ja sen ylläpitämisessä.

Sisäopasteet
•  Valikoimassamme viisi täydellistä opaste-
 sarjaa joka paikkaan ja käyttötarkoitukseen
•  Myös erikoisvalmisteina toiveiden mukaisesti

Ulko-opasteet
•  Säänkestävää materiaalia
•  Rakennetaan myös moduulimitoituksella,  
 jolloin opasteen päivittäminen on helppoa

Digitaalinen INFO-TV -järjestelmä
•  Varma katseenvangitsija
•  Näytöt rekennettavissa valmiista moduuleista
•  Helppo ja nopea käyttöönotto, kalenterointi  
 ja aikataulutus
•  Etähallittavuus netin yli
•  Yhden tai useamman näytön hallinta
•  Näyttää tekstin, kuvat, videot, RSS-uutis-
 syötteet, nettisivut, animaatiot, kellon, 
 säätiedot, TV-lähetyksen ym.
•  3G, LAN / WLAN yhteensopiva
•  Ei kuukausimaksuja (Basic- ja Pro-sarja)

Valmistamme opasteita kouluille, laitoksille, matkailun, teollisuuden,
liikenteen, sekä yritysten ja yhteisöjen käyttöön.



Haaransuonkuja 2, 90240 Oulu   |   Puh. 08 815 3600
myynti@mainoskeskus.fi   |   www.mainoskeskus.fi

• teippaukset, tarrat ja tulosteet • opasteet • valomainokset
• auringonsuoja- ja turvakalvot • suunnittelu- ja asennustyöt 

Oulun Mainoskeskus Oy -
Suomen Opastekeskus on erikoistunut 
opasteiden, opastejärjestelmien, 
liikennemerkkien, mainosteippausten 
ja tulostepintojen suunnitteluun, 
valmistamiseen sekä asentamiseen.
Yrityksen toimialueena on koko Suomi.


