
Kustannustehokkaat väliseinäratkaisut
toimistoille sekä liiketiloihin



Tilanjakajat

Asiakkaan mittojen mukaan

tilanjakajaseinät sekä ovet

Ääneneristävyys seinissämme

markkinoiden parasta tasoa.

Materiaalimme ansiosta

pystymme kustannustehok-

kaisiin tilaratkaisuihin. 

kahdella lasilla
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Äärimmäisissä olosuhteissa testattu ja todettu kestäväksi

Siksi lupaammekin markkinoiden parhaimman takuun!
Takuu 10 vuotta2

Maailman-

laajuisesti Vekan 

tuotteita tehdään

yli 50:ssä maassa
valmistettu suomessa

2015 lähtien



 

Miten tuotteemme erottuvat muista?

10
VUOTTA

Täystakuu

3

Materiaali

Huotovapaus

Laaja tuotteistus

Kestävyys omaa luokkaa

Pisin takuu

Alhaiset tuotereklamaatiot

Silikonia 0%

Termosrakenne karmeissa ja puitteissa

Hitsaamalla liitokset ei yhtään liimausta

Valmiit kulma- ja yhditämisprofiilit

Ei näkyviä ruuvinkantoja

Ääneneristävyys muunneltavissa tarpeen mukaan
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Tuotteemme edut
Tuottavuus

- Viihtyisä työympäristö

- Ylivoimainen ääneneristys

- Häiriömelun poistaminen vähentää sairauspoissaoloja

Visuaalisuus

- Valoisa kokonaisuus

- Selkeälinjaiset ja saumattomat liitokset yhdistämisprofiileilla

- Kauniit, ei kiinnitys tai ruuvinreikiä

- Yrityksen brändin mukaiset teippaukset

- Avokonttorin hyödyt lasien avulla

Kustannustehokkuus

- Muunneltavuus -yksilölliset ratkaisut ja nopea reagointi vaihtuviin tilatarpeisiin

- Helppo asennus ja purku, sopii myös remonttikohteisiin

- Kilpailukykyinen hinta

Tutkittua faktaa avokonttoreiden haitoista

- Avokonttorit lisäävät työtekijöiden stressiä

- Avokonttoreissa työskentelevien sairauspoissaolot ovat suuremmat

- Työ keskeytyy koko ajan ääni häiriöistä

- Alisuorittaminen

- Yleinen tyytymättömyys

- Tutkimuksen mukaan pahimmassa tapauksessa melusta 

  kärsii yli 70% avokonttorien työntekijöistä

  (Haapakangas, väitöskirja, Turun Yliopisto 9.6.2017)
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Suunnitellaan yhdessä toimivin ratkaisu
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35

Visuaalisuus

- Valoisa kokonaisuus

- Selkeälinjaiset ja saumattomat liitokset yhdistämisprofiileilla

- Kauniit, ei kiinnitys tai ruuvinreikiä

- Yrityksen brändin mukaiset teippaukset

- Avokonttorin hyödyt lasien avulla
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35

Tuottavuus

- Viihtyisä työympäristö

- Ylivoimainen ääneneristys

- Häiriömelun poistaminen vähentää sairauspoissaoloja

Investointi joka maksaa itsensä takaisin
työn tuottavuuden parantumisena!
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10
VUOTTA

Täystakuu

Laadukkaat liukuovet 

Liukuovet kustannustehokkaasti!

Olemme ylpeitä tuotteemme

erittäin korkeasta laadusta

sekä sen toimivuudesta.

Valmistamme liukuovet
Nivalan tehtaallamme,
asiakkaan haluamilla
mitoilla.

Nyt saatavana täysin 
kynnyksetön liukuovi!



Handy TOP-kaihtimet Vekkikaihtimet

Handy TOP on pintaan asennettava sälekaihdin. 

Kaihdin kiinnitetään yläosastaan neljällä ruuvilla, 

jotka jäävät piiloon kotelon sisään. Alaosa 

kiinnitetään kahdella siimalla. Kaihdin ei heilu 

tuulessa tai ovea avattaessa ja suljettaessa.

SOLAR handy TOP -sälekaihtimen säleet 

kääntyvät, nousevat ja laskevat kuulaketjusta 

vetämällä. 

Kaihtimet

PLISEE -vekkiverhon voit valita joko 1- tai 2-toimisena
useasta eri värivaihtoehdosta

SOLAR PLISEE voidaan asentaa ikkunan pintaan 

ja sillä voi korvata perinteiset verhot.
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LISÄTIEDOT

Sanna Pöyskö  040 191 9394  |  sanna.poysko@iccuna.fi

Teemu Haapalah�  040 827 6274  |  teemu.haapalah�@iccuna.fi
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