
TUOTEKUVASTO



2 TK-TEAM TUOTEKUVASTO 

Sinä suunnittelet  
- me toteutamme
TK-Team on tilojesi akustisten tuotteiden, kirjoitus- ja ilmoitustaulujen sekä interaktiivisten  
kosketusnäyttöjen asiantuntija. Laadukkaat tuotteemme luovat miellyttävän akustisen ympäristön 
ja niiden avulla parannat visuaalisia esityksiä. 

Otamme huomioon sinun suunnitelmasi tuoteratkaisujen räätälöinnissä ja valmistamisessa 
tuotteen valinnasta asentamiseen asti. Haluamme ymmärtää tilasi mahdollisuudet, tarpeet ja  
käyttäjät. Tavoitteenamme on löytää asiakkaillemme paras kokonaisratkaisu kaikkiin tiloihin.  
Vuosien kokemuksella ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita ja osaamisemme takaa  
tuotteidemme vahvan laadun. 

Jos valikoimastamme ei löydy ratkaisua juuri Sinun tarpeeseesi,  
voit suunnitella sen itse - me toteutamme suunnitelmasi.
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KIRJOITUSTAULUT   I   Teräsemali e3
Teräsemalikirjoitustaulu soveltuu tiloihin, joissa kestävyys, käytettävyys ja hygienia ovat erityisen  
tärkeitä. Kirjoitustaulun pinta on kuivapyyhittävä ja helposti puhdistettava sekä kestää desinfioimista. 
Käyttämämme teräsemali e3 -pinta on kovaa kuin graniitti, ja lupaamme sille elinikäisen takuun. 

Kirjoitustauluista on saatavilla useita valmiita koko-, väri- ja reunalistavaihtoehtoja, minkä lisäksi  
valmistamme räätälöityjä kokoja juuri tarvitsemiesi mittojen mukaan sekä tussi- että liitupinnoilla.  
Olemme erikoistuneet suuriin kirjoituspintoihin, jopa koko seinän mittaisiin ratkaisuihin.  
Voimme valmistaa myös erikoismuotoisia kirjoitustauluja laserleikkaamalla.
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ULTRA 
Tyylikästä kirjoituspintaa
Ilmava piilokiinnitys ja huomaamaton,  
tarkkuusjiirattu reunalista ovat varma  
valinta tyylitietoiselle suunnittelijalle. 
RAL-värikartan värit ovat käytettävissä 
reunan valinnassa. Suosittu valinta  
yrityskäyttöön.

SKY 
Keveyden illuusio
Taaksepäin viistetty reuna luo keveän ja 
ilmavan vaikutelman ja taulu vaikuttaa 
kelluvan seinän pinnalla. Piilokiinnityksen 
avulla taulu sulautuu osaksi seinää.  
Modernia tyylikkyyttä vaativiin  
businesskohteisiin.

Reunalistavaihtoehdot
Viimeistele sisustus valitsemalla kirjoitustauluun tyyliisi sopiva reunalista.

WOOD 
Ajaton puuvaihtoehto
Luonnollinen puu herättää positiivisia 
mielikuvia. Eri puulajeilla voit korostaa 
sisustuksen edellyttämää ilmettä.  
Massiivipuun lisäksi pinta voidaan  
viiluttaa pyökki- tai koivuviimeistelyllä. 

Tussitaulut
Korkealaatuiset e3 teräsemalitussitaulut  
magneettipinnalla ammattikäyttöön  

Liitutaulut
Kestävät kirjoituspintojen klassikot 
e3 teräsemalipinnalla opetuskäyttöön

PRO 
Ammattilaisen valinta
Koulujen ja yliopistojen valinta, kun tila  
vaatii suuria, yhdistettäviä  kirjoituspintoja.  
Kirjoituspinnan kehyksenä Pro alumiini- 
reunalista, joka voidaan leikata tarkkaan 
jiirikulmaan tai kulmat voidaan pyöristää 
kulmapaloin. Pro kirjoitustaulu on saatavilla 
sekä lyhyellä että pitkällä kynäkourulla.

PRO Kirjoitustaulu  
pitkä kynäkouru, taulun mittaisena

PRO Kirjoitustaulu 
lyhyt kynäkouru, 300 mm

Tussitaulujen teräsemalipinnan 
värivaihtoehdot

Liitutaulujen teräsemalipinnan 
värivaihtoehdot
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Hush Acoustic kirjoitustaulut
Siipikirjoitustaulut
Kirjoitustaulukaapit
Liukuovitaulut

HUSH ACOUSTIC  
KIRJOITUSTAULU
Käytännöllinen 
vaimennuselementti
Kaunis Acoustic kirjoitustaulu vaimentaa 
taustamelua ja lisäksi sitä voi käyttää  
myös kirjoitusalustana. Valitse tilan 
väreihin sopivat reunaelementit. 

KIRJOITUSTAULUKAAPPI
Suojassa katseilta
Kaapin voi kalustaa yhdistelmällä  
erilaisia teräsemali- ja lehtiötauluja sekä  
valkokankaita. Runkovaihtoehtoina  
melamiini tai aito puuviilu, pyökkiä, koivua, 
kirsikkaa tai tammea.

SIIPIKIRJOITUSTAULUT
Lisää työskentelyalaa 
Tarvitsetko lisää kirjoituspintaa tauluusi?
Kaksipuolinen siipitaulu kiinnitetään  
saranoilla seinätaulun laitaan.  
Siipikirjoitustaulu voidaan toteuttaa  
kirjoitus- tai liitutaulupinnalla.

LIUKUOVITAULUT
Kirjoituspinnat kaapiston ovina
Liukuovitaulut mitoitetaan suunnitellun kaapiston mukaan.  
Paneeleihin voidaan valita sisustukseen sopivat värit, jolloin seinä toimii osana 
sisustusta. Saatavana  myös heijastuspinnalla, jolloin erillistä valkokangasta ei 
tarvita.

RADIA Kirjoitustaulu
Pehmeää ilmettä 

sisustukseesi

Tyylikkäät pyöristykset  
pehmentävät Radia kirjoitustaulun 

olemusta. Sisustuselementti,  
johon voit myös kirjoittaa.

Käytännöllistä  

& näyttävää!
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Column kirjoituspilaritaulu
WriteWall kirjoitusseinä
Full Width kirjoitustaulu

WRITEWALL Kirjoitusseinä
Erinomainen apu ideointiin
Valmistetaan aina kohteen seinän mittojen mukaan laadukkaista  
e3 teräsemalipaneeleista. Siistit liitokset luovat lähes saumatto-
man työskentelyalueen. Tyylikkäät ohuet pinnan sävyyn maalatut 
reunalistat vimeistelevät kauniin kokonaisuuden. 

FULL WIDTH Kirjoitustaulu
Kirjoituspintaa koko seinän leveydeltä
Loistava ratkaisu esimerkiksi suuriin auditoriotiloihin.
Tilasuunnitelman mittoihin leikatut kirjoitustaulut  
asennetaan koko seinän levyiseksi työskentelyalaksi. 

COLUMN  
KIRJOITUSPILARITAULU
Korkeiden tilojen  
kirjoituspintakokonaisuus
Column pilaritaulu on englantilaisten 
yliopistojen kestosuosikki. Maksimaalinen 
kirjoituspinta matalampaankin tilaan.
Tauluja on mahdollista liikuttaa korkeus- 
suunnassa toistensa lomitse höyhenen 
kevyesti. Vastapainot ja laadukkaat 
laakeroinnit mahdollistavat vaivattoman  
ja äänettömän toiminnan. 
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KIRJOITUSTAULUT   I   Lasi
Lasikirjoitustaulut tuovat sisustukseen erityistä tunnelmaa laadukkuudellaan, tyylikkyydellään,  
muodoillaan ja väreillään. Lasikirjoitustaulut voidaan asentaa vierekkäin, jolloin saadaan ilmettä  
koko seinälle monipuolisilla värivaihtoehdoilla. Lasikirjoitustaulun pintaan voit kirjoittaa ja piirtää 
tavallisilla tussitaulutusseilla. 

Lasitauluja saatavilla myös erikoiskokoisisina, teemme jopa 3500 x 2200 mm:n kokoisia 
lasikirjoitustauluja.
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Lasikirjoitustaulut
Lasitaulumme ovat aina karkaistua, CE-merkittyä  
eurooppalaista turvalasia ja niiden kulmat on pyöristetty  
turvallisesti. BS 6262-4-merkintä sekä lasitaulun kiinnityksen 
lukitusmahdollisuus takaavat tuotteen turvallisen käytön  
julkisissa kohteissa. 

Tuotteissamme väri kiinnitetään emaloimalla lasin pintaan,  
mikä takaa raikkaan ja kestävän värin sekä lasitaulun turvallisen 
ja kestävän kiinnityksen seinälle. Lasin pinnalla on elinikäinen  
takuu. Tilaasi sopivimman värisävyn löydät 23 vakiovärimme  
joukosta.  Lisävaihtoehtoja väreihin on valittavissa koko  
RAL-värikartan valikoimasta. 

4 mm 
lasikirjoitustaulut 
4 mm lasikirjoitustauluissa  on 
magneettiominaisuus, jolloin  
voit käyttää niitä myös ilmoitus- 
tauluina. Magneetteina käytetään  
tuotteeseen suunniteltuja, erityi-
sen vahvoja Neo-magneetteja.

Molempia lasitaulupaksuuksia voidaan valmistaa pyöreänä tai muussa erikoismuodossa sekä  
luonnollisesti aina tarvitsemiesi mittojen mukaisena. Seinälle kiinnitettävien lasitaulujen lisäksi  
valikoimastamme löytyy mobiilivaihtoehtoja.

6 mm 
lasikirjoitustaulut
6 mm lasikirjoitustaulut  
voidaan valmistaa erikois- 
suurina ja niitä käytetäänkin 
erityisesti isoissa toteutuksissa 
kuten koko seinän peittävissä  
ratkaisuissa.

Lasikirjoitustauluja on saatavilla kahta paksuutta.
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LASIKIRJOITUSTAULUT
Moderni vaihtoehto  
businessympäristöön 

Lasin väri kiinnitetään emaloimalla, 
mikä takaa raikkaan ja kestävän värin. 
Lasikirjoitustaulut voidaan asentaa  
vierekkäin, jolloin saadaan ilmettä koko 
seinälle monipuolisilla värivaihtoehdoilla.

LASIKIRJOITUSTAULU, 4 mm
Monikäyttöinen lasipinta

4 mm:n lasikirjoitustaulun magneettinen pinta mahdollistaa muistilappujen lisäämisen 

LASIKIRJOITUSTAULU, 6 mm
Tyylikäs vaihtoehto 
perinteiselle tussitaululle
6 mm:n lasitaulut voidaan valmistaa  
erikoissuurina, kuten koko seinän  
peittävissä ratkaisuissa.

Lisätarvikkeina näyttävät  
lasitarvikelaatikot tusseille sekä pyyhkimille.
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Column lasipilaritaulut
Round lasikirjoitustaulut
Radia lasikirjoitustaulut

RADIA Lasikirjoitustaulu
4 mm ja 6 mm
Pehmeää ilmettä sisustukseesi
Tyylikkäät pyöristykset pehmentävät Radia lasikirjoitustaulun olemusta. 
Tämä taulu on sisustuselementti, johon voi myös kirjoittaa.  
4 mm tauluun voit myös  kiinnittää muistilappuja vahvoilla NEO-magneeteilla.

ROUND Lasikirjoitustaulu 
4 mm ja 6 mm
Monikäyttöinen 
katseenvangitsija

COLUMN Lasipilaritaulut
Maksimaalinen 
kirjoituspintakokonaisuus

Ainutlaatuinen kokonaisuus, joka  
tarjoaa paljon lasikirjoituspintaa.  
Tauluja on mahdollista liikuttaa korkeus-
suunnassa toistensa lomitse. Vastapainot 
ja laadukkaat laakeroinnit mahdollistavat 
vaivattoman ja äänettömän toiminnan. 
Värivaihtoehtoina on satoja RAL Classic 
värikartan värejä.
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ILMOITUSTAULUT
Ilmoitustaulun pinnan materiaalit vaikuttavat tilasi sisustukseen pehmeydellään, keveydellään, 
väreillään ja luonnollisuudellaan. Pintamateriaalina voidaan käyttää kangasta, korkkia,  
Bulletin Boardia tai pellavaa. Kangas- ja pellavataulumme kuuluvat  M1-sisäilmaluokkaan.  
 
Toimitamme kangastauluja myös haluamassasi erikoiskoossa tai haluamillasi kangasvaihtoehdoilla.
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Kangastaulut

Pellavataulut

Korkkitaulut

Bulletin Board

Ilmoitustaulukaapit

Reunalistavaihtoehdot
Valitsemalla ilmoitustauluun tyyliisi sopivan reunalistan viimeistelet sisustuksen.

PRO
Alumiinireunalista pyöristetyillä 
kulmapaloilla. Lista voidaan lei-
kata myös tarkkaan jiirikulmaan. 
RAL Classic-värikartan väreissä.

Kangastaulut
Vakiokankaana on laadukas 100 %  
Max Cotton -puuvillakangas, 25 eri väri- 
vaihtoehtoa. Toimitamme kangasilmoitus-
tauluja myös haluamassasi erikoiskoossa  
tai haluamillasi kangasvaihtoehdoilla.

REUNALISTAVAIHTOEHDOT 
PRO, ULTRA, SKY, WOOD

Pellavataulut
Vaaleasävyinen pellava sopii monenlaisiin 
ympäristöihin. Kaunis pellavataulu luo  
pehmeyttä ja sillä on M1 sisäilmaluokitus.

REUNALISTAVAIHTOEHDOT 
PRO, ULTRA, WOOD

Korkkitaulut
Perinteiset korkkitaulut  
luonnonkorkkipinnalla.

REUNALISTAVAIHTOEHDOT 
PRO, SKY, WOOD

Bulletin Board
Luonnollista, uusiutuvaa ja kestävää korkkilinoa. Luonnonmateriaaleista tehty kestävä 
kiinnityspinta. Värin voi valita Forbon 15 eri värivaihtoehdosta. Valmistettu uusiutuvista 
raaka-aineista. Hapetetun pellavaöljyn, hartsin, korkin ja pigmenttien seos antaa  
tuotteelle sille ominaisen joustavuuden ja kimmoisuuden. Tuote on erittäin kestävä ja 
ekologinen ja sillä on bakteerien kasvua estäviä ominaisuuksia, eikä kerää pölyä, minkä 
ansiosta se pysyy helposti puhtaana. 

ULTRA
Ilmava piilokiinnitys ja huomaa-
maton tarkkuusjiirattu reuna- 
lista RAL-värikartan väreissä.

SKY
Viistetty reuna korostaa keveyttä. 
Piilokiinnityksen ansiosta taulu 
sulautuu osaksi seinää.

WOOD
Luonnollinen puulista herättää 
myönteisiä mielikuvia. Korosta 
sisustuksen ilmettä eri puulajein.

Ilmoitustaulukaapit
Näyttävä ja käytännöllinen ratkaisu julkisiin 
tiloihin. Ilmoitukset ovat suojassa lukkojen 
takana. Ilmoitustaulupinnaksi voit valita 
pellavan, korkkilinon tai magneettisen 
kirjoituspinnan. Runkovaihtoehtoina alumiini 
ja koivu. Koivurunko voidaan myös petsata 
halutun sävyiseksi.

REUNALISTAVAIHTOEHDOT
PRO, ULTRA, SKY, WOOD, L-REUNALISTA, 
MDF-REUNALISTA
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PRO Kangastaulu

ULTRA Pellavataulu

ULTRA Kangastaulu

WOOD Pellavataulu

WOOD Kangastaulu

SKY Kangastaulu

PRO Pellavataulu

KANGASTAULUT

PELLAVATAULUT
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SKY Korkkitaulu

WOOD Bulletin Board

PRO Bulletin Board ULTRA Bulletin Board

SKY Bulletin Board L Bulletin Board

MDF Bulletin Board

WOOD Korkkitaulu

PRO Korkkitaulu

KORKKITAULUT

BULLETIN BOARD
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YHDISTELMÄTAULUT
Yhdistelemällä tauluun eri kangaspintoja ja graniitin kovaa teräsemalia saat tarpeisiisi sopivan  
ilmoitus- ja esitystaulun yhdistelmän. Kangastaulun pehmeät ja akustiset ominaisuudet yhdistettynä 
teräsemalin lujuuteen luovat sopivan kontrastin ja varmistavat käyttömukavuuden.

Yhdistelmätaulussa kangas on huoliteltu taulun taustalevyn taakse. Taulussa ei ole erillisiä kehyksiä. 
Voit valita eri kangas- ja värivaihtoehdoistamme tilaasi sopivan kokonaisuuden. Teräsemalipinnan 
vakiokokojen lisäksi valmistamme aina taulut tarvitsemiesi mittojen mukaan.
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SKY Combitaulu
Monikäyttöisyyttä ja modernia 
tyylikkyyttä

Kangas- ja kirjoituspintaisen taulun  
yhdistelmä, jossa on tilaa muistilapuille 
ja kirjoitukselle. 

Sky-taulun viistetty reuna korostaa  
keveyttä ja modernia ilmettä.  
Vakiokankaana on laadukas 100%  
Max Cotton -puuvillakangas ja siitä on 
saatavana 25 eri värivaihtoehtoa. 

Piilokiinnityksen ja viistoreunan ansiosta 
taulu on ilmava ja sulautuu osaksi seinää. 
Modernia tyylikkyyttä erityisesti  
businessympäristöön.
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KOSKETUSNÄYTÖT
Kosketusnäytön käyttö esityksissä mahdollistaa yleisön huomioonottamisen uudella tavalla.  
Esiintyjän kaikki toiminta voi tapahtua ilman, että yhteys yleisöön katkeaa.

LED-monikosketusnäyttö rekisteröi jopa 20 yhtäaikaista kosketuspistettä. Helppokäyttöisyys,  
4K-kuvanlaatu ja sisäänrakennetun Android-käyttöjärjestelmän tuomat mahdollisuudet sekä langaton 
ohjaus ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat nykyaikaisen kokous- tai koulutustilan vakiovarustuksiin. 
Kaikki näytöllä tehdyt muistiinpanot voidaan tallentaa ja jakaa. Tyylikäs ja turvallinen muotoilu sekä 
heijastamaton 4 mm:n turvalasi tekevät TK-Team Kosketusnäytöstä luotettavan ja näyttävän sisustus- 
elementin tiloihisi. Kosketusnäyttöjen mukana toimitetaan suomenkieliset ohjelmistot pc:lle. 
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Kosketusnäytöt
Nykyaikainen ratkaisu koulutustiloihin

Nosta kokous-, koulutus- ja luokkatilojen esitysmahdollisuudet  
uudelle tasolle interaktiivisella LED-monikosketusnäytöllä. 
 
Tarkka ja varmatoiminen 20 pisteen monikosketus, heijastamaton ja kestävä 4 mm:n 
turvalasi. Kosketusnäytöt 65’, 75’ ja 86’ tuumaisena.  Sisäänrakennettu Android-käyttöjär-
jestelmä mahdollistaa monipuoliset yhteensopivuudet eri ohjauslaitteiden ja  
datankäsittelymenetelmien kanssa.

Ohjelmistot
Sisältyvät kosketusnäyttöjen 

toimitukseen.  

ST01 -jalusta
ST01-jalusta sopii 55”, 65”,70”,75” ja 86” 
kosketusnäytöille. Jalustan väri on musta, ja 
siinä on neljä lukittavaa pyörää sekä välihylly 
tarvikkeille. Kosketusnäyttö voidaan asen-
taa jalustassa neljälle eri korkeudelle. 

Jalustan mitat: L 1295 x K 1620 x S 645 mm
Välihyllyn mitat: L 800 x S 400 mm

Sähkökäyttöiset jalustat
Meiltä saatavissa näyttövalmistajan  
TK-Team jalustat sekä erilaisia  
Conen jalustamalleja.  
Katso lisää nettisivuiltamme.

Kosketusnäyttöjen 
lisävarusteet

MT21i5S-TIETOKONEMODUULI

Kosketusnäyttöön on saatavilla  
tietokonemoduuli monipuolisilla liitännöillä.  

Helppo asentaa myös jälkikäteen.

LANGATON SM04 KOSKETUKSEN- JA  
KUVANSIIRTOJÄRJESTELMÄ

Helppo ja nopea tapa yhdistää tietokone  
langattomasti suoraan kosketusnäyttöön. 
Keskity huoletta esitykseen ilman turhaa 

jännittämistä järjestelmän toimivuudesta. 
Pääset eroon kaapelien etsimisestä sekä 
näyttöjen resoluutioiden säätämisestä.  
Toimitukseen sisältyy yksi USB lähetin  

(USB 2.0) ja yksi USB-vastaanotin.

Jalustat

NOTE3
Monipuolisen suomenkielisen  

Note-ohjelmiston avulla voit esimerkiksi 
kirjoittaa näytölle. Ohjelma tukee monikos-

ketusta, joten kuvien ja videokuvan koon 
muuttaminen on helppoa ja vaivatonta. 

CAPTURE
Tallenna ruudulla tapahtuvat 

toimenpiteet kätevästi esimerkiksi  
opetus- tai koulutusmateriaaliksi.  

Voit myös hyödyntää ulkoista kameraa ja 
tallentaa videota. Mukana videoiden  

editointimahdollisuus.

CONNECT
Jaa langattoman verkon kautta  
Android- tai IOS-laitteesi kuvat,  

videot tai esim. PowerPoint-materiaalit 
kaikkien nähtäville. Yhdistäminen  

käy helposti näytöllä olevan  
QR-koodin kautta. 
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HEIJASTUSPINNAT JA VALKOKANKAAT
Tarjoamme laajan valikoiman valkokankaita  eri käyttötarkoituksiin sähkö- ja käsikäyttöisenä. 
Perusvalkokankaissamme on erinomainen hinta-laatusuhde, ja ne soveltuvat useimpiin tarpeisiin.  
Jos taas haluat valkokankaiden lippulaivamallin, on valintasi Da-Lite.  
 
Valkokankaiden sijaan voit valita projisointiin kiinteitä heijastuspintoja. WetWipe on täysin matta  
heijastuspinta, jota voit käyttää valkokankaan tavoin ja satunnaisesti myös kirjoituspintana.  
WriteScreen puolestaan on todellinen heijastuspintojen moniosaaja. Voit käyttää esityksissäsi taulua 
kirjoituspintana menettämättä kuitenkaan valkokankaan heijastusominaisuuksia. WriteScreen on 
suunniteltu lähiprojektorin kanssa käytettäväksi. Ja mikä parasta, kaikki heijastuspintasi saat  
räätälöitynä juuri haluamasi kokoisina.
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WriteScreen

WetWipe

MaxiScreen

DA-LITE valkokangasmallisto

Manuaaliset valkokankaat

Sähkökäyttöiset valkokankaat

Jalustavalkokangas

Valkokankaat

Jalustavalkokangas
Kompakti valkokangas kaikkiin  
tiloihin helppokäyttöisellä mekanismilla.  
Teleskooppivarsi. Neliön muotoinen 1:1.

WriteScreen
WriteScreen -heijastus- ja kirjoituspinta on 
tilaa säästävä valinta. Laadukas keraaminen 
puolikiiltävä valkoinen e3-pinta voidaan puh-
distaa kuivapyyhkimellä, jos siihen on kirjoi-
tettu tavallisilla kirjoitustaulujen tusseilla. 
Kirjoituspinnalla on elinikäinen takuu.
Reunan väriksi voidaan valita jokin RAL Clas-
sic-värikartan väreistä. Valikoimastamme 
löytyy useita eri kokoja ja kuvasuhteita.

REUNALISTAVAIHTOEHDOT 
PRO, PRO BLACK, ULTRA, SKY

WetWipe
WetWipe on heijastus- ja satunnaisesti 
käytettynä kirjoituspinta. Laadukas keraa-
minen mattavalkoinen e3-pinta suositel-
laan puhdistamaan saman päivän aikana 
märkäpyyhkimellä, kun siihen on kirjoitettu 
normaaleilla kirjoituspinnan tusseilla. 
Taulun pinnalla on elinikäinen takuu.
Valikoimastamme löytyy useita eri kokoja 
ja kuvasuhteita.
 
REUNALISTAVAIHTOEHDOT 
PRO, PRO BLACK, ULTRA, SKY

MaxiScreen
Ainutlatuinen heijastus- ja kirjoituspinta, 
joka on suunniteltu käytettäväksi interaktii-
visen projektorin kanssa, jossa on erikseen 
asennettava lasermoduuli. Heijastuspinta 
antaa maksimaalisen kuva-alan interaktiivi-
selle projektorille. Epson-projektorin kanssa 
yhteensopiva heijastuspinta.

Laadukas keraaminen puolikiiltävä  
valkoinen e3-pinta Pro-reunalistalla.  
Voidaan puhdistaa kuivapyyhkimellä.  
Kirjoituspinnalla on elinikäinen takuu.

Kiinteät heijastuspinnat - yksi tuote, kaksi käyttötapaa

Manuaaliset 
valkokankaat
Monipuolisilla asennusvaihtoehdoilla 
kaikkiin käyttökohteisiin. Voidaan asentaa 
suoraan seinään, kattoon tai konsoleihin. 
Katselukulma 60’ ja heijastuskerroin 1,0.

Sähkökäyttöiset  
valkokankaat
Korkealaatuinen valkokangas hiljaisella  
sähkömoottorilla. Katselukulma 60’ ja  
heijastuskerroin 1,0. Lisävarusteena  
tilattavissa radiotoiminen kaukosäädin.

DA-LITE valkokangasmallisto
Legendaariset Da-Lite-valkokankaat saatavilla laajasta mallistosta kaikkiin tarpeisiin.  
Mallistosta löytyy ratkaisu haastavimpiinkin asiakasprojekteihin.  
Valkokankaita on saatavana sähkö- ja käsikäyttöisenä.
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PRO Black WetWipe
Viimeistelty Pro-alumiinireunalistalla ja  
pyöristetyillä kulmapaloilla. Lista voidaan 
leikata myös tarkkaan jiirikulmaan, joka 
voidaan maalata halutulla RAL Classic väri-
kartan värillä. Pro WetWipe soveltuu käytet-
täväksi sekä kattoon että seinään sijoitetun 
projektorin kanssa. Valikoimastamme löytyy 
useita eri kokoja ja kuvasuhteita.

Ultra 
WetWipe 

Ilmavan piilokiinnityksen 
ja huomaamattoman, 

tarkkuusjiiratun reunalistan 
ansiosta Ultra WetWipe 

-heijastuspinta on suosittu 
valinta yrityskäyttöön. 

PRO WriteScreen
Yksi tuote, kaksi käyttöä
Viimeistelty Pro-alumiinireunalistalla ja pyöristetyillä  
kulmapaloilla. Lista voidaan leikata myös tarkkaan  
jiirikulmaan, joka voidaan maalata halutulla RAL Classic 
värikartan värillä. Asennetaan reunalistasta läpikiinnityksin, 
mikä varmistaa taulun kestävän asennuksen.  
Pro WriteScreen soveltuu käytettäväksi sekä kattoon  
että seinään sijoitetun projektorin kanssa.
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Valkokankaat

Laaja valikoima korkealaatuisia  
mattavalkoisia kolmikerroskankaita  
sekä Da-Lite valkokangasvalikoima 
kaikkiin käyttökohteisiin  
sähkö- ja käsikäyttöisenä.

Yhdistämällä heijastuspinnat kirjoitustauluihin ja valitsemalla  
niihin yhteensopivat reunalistat, saat käyttöösi vaikka koko seinän 
kattavan monipuolisen ja tyylikkään kokonaisuuden.
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AKUSTIIKKATUOTTEET
Hush-akustiikkapaneeleilla poistetaan huonetilan kaikuja ja parannetaan puheen erottuvuutta.  
Ne ovat toimiva äänenvaimennuksen ratkaisu kaiken kokoisiin tiloihin pienistä toimistoista suuriin   
julkisiin tiloihin. Tuotteissamme käytetään markkinoiden parasta, A-luokan äänenvaimennus- 
materiaalia. Akustiikkapaneelimme tuovat väriä ja ilmettä tilaasi, valikoimassamme on useita kangas-, 
väri- ja muotovaihtoehtoja. Voimme  räätälöidä juuri sinulle sopivan akustiikkapaneelikokonaisuuden  
ja tulostaa siihen haluamasi kuvan. Värien ja pintamateriaalien muokattavuus mahdollistaa tuotteen  
toimivuuden näyttävänä sisustuselementtinä. 

HushPod suodattaa ulkopuoliset taustaäänet ja poistaa kaiut tilan sisältä. Äänisuodatettu tila auttaa 
keskittymään ja toimii äänisuojana. HushPod on helppo käyttää, riittää kun astut sisään.

Joutsenen kuva Hannu Mänty
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Hush Akustiikkapaneelit

Hush Sky Akustiikkapaneelit

Hush Ecophon Akustiikkapaneelit

HushPod

PhonePod

Hush & Hush Sky Akustiikkapaneelit  
Akustiikkapaneelit on päällystetty Max Cotton 100 %  
puuvillakankaalla, 25 värivaihtoehtoa. Myös asiakkaan oma  
kangasvalinta on mahdollinen. Paneelille voidaan myös printata 
haluamasi kuva. Paneeleiden runkona on 50 mm syvä puukehikko 
ja ääntävaimentavana täytteenä 50 mm villalevy, jolla on  
M1 hyväksyntä. Useiden vakiokokojen lisäksi voit tilata 
tuotteen haluamassasi erikoiskoossa.  

Hush Ecophon 
Akustiikkapaneelit    
Rakennetaan Ecophon akustiikka- 
paneeleista ja TK-Teamin uniikista  
reunalistaratkaisusta. Paneelit ovat 
M1-hyväksyttyä  40 mm äänieristys- 
materiaalia, jonka päälle voit valita  
kankaan 16 värivaihtoehdosta tai kuvittaa 
toiveiden mukaisesti. Reunalistat  
maalattavissa toivomaasi värisävyyn. 

Paneeleille on myönnetty pohjoismainen 
Joutsenmerkki ja ne ovat täysin  
kierrätettäviä tuotteita. 

Paneelit räätälöidään aina kohteeseen  
sopivan kokoisiksi ja suuriakin  
kokonaisuuksia saadaan tehtyä  
yhdistelemällä paneeleita.

PhonePod
Hush PhonePod on yhdeltä seinältä avoin työskentelytila,  

joka vaimentaa ympäristön äänet tehokkaasti.  
PhonePod on mitoitettu yhdelle hengelle ja  

soveltuu kaikkiin tiloihin asennettavaksi.  
Sivuseinille ja kattoon on asennettu akustiikkapaneelit,  

jotka suodattavat ulkopuoliset taustaäänet.

HushPod 
HushPod Meeting Space on yhdeltä  
seinältä avoin työskentelytila, joka  
suodattaa ulkopuolisen taustamelun  
ja vaimentaa sisäpuolisten äänien  
kuulumista ulkopuolelle. 

HushPod saatavilla neljälle ja  
kuudelle hengelle.

Joutsenen kuva Hannu Mänty
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Hush Akustiikkapaneelit  
Elävöitä seinäpinnat  
akustiikkapaneeleilla   

Hush SKY  
Akustiikkapaneeli 

Keveyden illuusio
Viistetty reuna, taaksekäännetty  

kangas  ja piilokiinnikkeet saavat  taulun  
sulautumaan osaksi seinää.

Hush Ecophon Akustiikkapaneelit    
Sisusta ääntä vaimentaen
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HushPod 6
Ääntä vaimentava  
neuvottelutila kuudelle
Vaimentaa ympäristön äänet  
tehokkaasti. Erinomainen neuvotteluille  
ja keskittymistä vaativalle työlle. 

PhonePod
Ääntä vaimentava  

puhelinkoppi
Vaimentaa tehokkaasti 

ympäristön äänet ja  
puheen kuulumisen  

ulkopuolelle. 

Helppo käyttää
Sopiva lämpötila
Hyvä ilmanlaatu
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SIIRRETTÄVÄT SEINÄKKEET JA TAULUT 

Siirrettävät taulut ja seinäkkeet on suunniteltu tiloihin, joissa seinäkiinnitys ei ole mahdollista  
tai seinälle kiinnitetyt taulut eivät riitä. Laadukkaat ja helposti käytettävät elementit tuovat helpotusta 
arkeesi, ja kattava värivalikoima helpottaa sisustamista. 

Tuotteissamme on panostettu ennen kaikkea toiminnallisuuteen ja luotettavuuteen, näyttävää  
ulkonäköä unohtamatta. Kaikki tuotteemme tehdään Euroopassa laadukkaista materiaaleista.
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Mobile Lasitaulut

Mobile Radia Lasitaulut

Mobile Lasikirjoitusseinäkkeet

WorkWall

Lehtiötaulut

Team Work seinäke

Mobile & Mobile Radia 
Lasitaulut
Tyylikäs ja kestävä Mobile-lasitaulu korvaa 
perinteisen tussitaulun, kun seinäpintaa on 
vähän ja tarvitaan kirjoituspintaa.  
Magneettiseen pintaan voidaan kiinnittää 
muistilappuja. Tukevan teräsjalustan ja 
kätevien pyörien ansiosta helppo liikutella. 
Väri kiinnitetään emaloimalla, mikä takaa 
raikkaan ja kestävän viimeistelyn. Voidaan 
käyttää myös lehtiötauluna koukkujen 
avulla.

Mobile 4 mm & 6 mm 
Lasikirjoitusseinäkkeet
Tyylikäs ja kestävä lasikirjoitusseinäke on 
näyttävä sisustuselementti ja monipuolinen 
kirjoitusalusta kaikkiin tiloihin. Väri kiinni-
tetään emaloimalla se molemmille puolille 
seinäkettä, mikä takaa raikkaan ja kestävän 
viimeistelyn sekä reilusti kirjoituspintaa. 
Jalustan väriksi voi valita mustan, valkoisen 
tai harmaan.  Voidaan käyttää myös lehtiö-
tauluna koukkujen avulla. Jalustassa neljä 
pyörää, joista kaksi on lukittavia. 4 mm:n 
lasikirjoitusseinäke on magneettinen.

Lehtiötaulut
Tukevarunkoiset lehtiötaulut teleskooppijalustalla tai liikuteltavalla teräsjalustalla,  
kun seinäpintaa on vähän käytettävissä. Pinta on valkoista kestävää e3-teräsemalia tai lasia.  
Tauluissa on alumiinireunalistat ja taulun mittainen kynäkouru. 

Team Work Seinäke
Moderni ja käytännöllinen ratkaisu luovaan 
toimistoympäristöön. Siirrettävä, kaksipuo-
linen teräsemalinen kirjoituspinta. 
Magneettiset kirjoituspinnat, ja toisella 
pinnalla säädettävä lehtiöpidike. 
Laadukkaat pyörät ja taittuva jalusta 
mahdollistavat seinäkkeen vaivattoman 
siirtämisen ja säilyttämisen. 

WorkWall 
Mukautuva ja raikasilmeinen seinäke

Tukevasti pyörillään seisova, helposti 
siirrettävä esityspinta tai ääntä vaimentava 
seinäke. Pinnat voidaan tehdä erilaisista 
materiaaleista, kestävästä teräsemalista, 
värillisestä lasista tai 100 % Max Cotton puu-
villakankaasta ja Ecophonesta. Teräsemali-
pintaan voidaan kirjoittaa kuivapyyhittävällä 
tussilla. Kangaspintaan voidaan kiinnittää 
muistiinpanolappuja. 

Rungon väreillä 
saadaan luotua  
rohkeaa ilmettä 
tilojesi tarpeiden 
mukaan. Jalustaa 
saatavana kahden 
mallisena ja usean 
värisenä. 
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Presentation Wall

Presentation Wall 
Monipuolinen esittelyseinäke,  
kun seinäpintaa ei ole saatavilla
Esittelyseinäke, johon voidaan kiinnittää 
ilmoituksia ja jota voidaan käyttää tilan- 
jakana. Seinäke voidaan varastoida pieneen 
tilaan, ja kiinnityshakasella seinäkkeet saa 
liitettyä toisiinsa. Vaihtoehtoina ovat 100 % 
Max Cotton -puuvillakangaspinta tai valkoi-
nen e3-teräsemali-tussi-/magneettipinta + 
lehtiöpidike. Alumiinireunalistat ja harmaa 
jalusta lukittavilla pyörillä.

Siirrettävät taulumme ja seinäkkeemme mukautuvat sisustukseesi ja 
niiden toiminnallisuus on valittavissa tarpeidesi  mukaan tarvitsit  
sitten lisää kirjoituspintaa tai äänenvaimennusta.
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PRO Mobile Siirtotaulu
Hush Acoustic Mobile seinäke

PRO Mobile Siirtotaulu
Liikuteltava kirjoituspinta,  
kun seinäpintaa on vähän
Liikuteltava kirjoituspinta, kun tarvitset 
muistiinpanoille kirjoituspintaa ja seinätilaa 
on vähän. Voit valita tussi-, heijastus- tai 
liitutaulupinnan, kaksi- tai yksipuolisena. 
Eloksoidut tai mustat reunalistat luovat 
PRO Mobile -siirtotaululle tyylikkään ilmeen. 
Tämä ammattilaisen työkalu seisoo  
tukevasti teräsjaloillaan.

Hush Acoustic  
Mobile Seinäke
Taustamelua vaimentava
Hush Acoustic Mobile -seinäke toimii  
sekä tilanjakajana että ääntä vaimentavana  
seinäkkeenä. Seinäke rakennetaan  
Ecophonin akustiikkapaneeleista ja  
TK-Teamin uniikista reunalistaratkaisusta. 
Reunalistat voidaan maalata toivomasi 
sävyisiksi.

Ecophonin akustiikkapaneelit ovat 40 mm 
paksuista akustiikkalevyä, jonka päälle voit 
valita haluamasi värin Texona-kankaista. 
Voit painattaa paneeliin myös kuvan, jolla 
piristät työympäristöäsi. Paneeleille on 
myönnetty pohjoismainen Joutsenmerkki, 
 ja ne ovat kierrätettäviä.  
 
Seinäke on kooltaan L 1200 x K 1900 mm 
 ja sitä on kevyt liikuttaa paikasta toiseen.
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MUUT TUOTTEET JA TARVIKKEET
Toimitamme erilaisia tarvikkeita, tarvikelaatikoita, kynäkouruja, magneetteja, tusseja ja  
puhdistusaineita niin teräsemalisille kuin lasisille kirjoituspinnoille. 

Meiltä löytyvät myös tarvikkeet niin valkokankaiden asennukseen kuin toiminnallisuuteen. 
Valmistamme myös liukujärjestelmiä, joiden ansiosta valkokankaat, karttahissit ja karttaputket ovat 
aina saatavilla ja liikuteltavissa kiskolla haluttuun kohtaan. Myymme erilaisia kiskoja ja niihin tarvittavia 
tarvikkeita.
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Kirjoitus- ja ilmoitustaulujen lisätarvikkeet

Valkokankaiden lisätarvikkeet

Kirjoitustaulujen aloituspaketti 
Sisältää tussikynäsarjan (4 kpl), 
taulupyyhkimen, 10 kpl vaihtopintoja, 
10 kpl taulumagneetteja ja kirjoitustauluille 
suunnitellun laadukkaan puhdistusnesteen.

Pilot -tussikynät 
Laadukkaat Pilot tussikynät 
teräsemali- ja lasikirjoitus-
pinnoille. Väreinä sininen, 
punainen, musta ja vihreä

Tussikynäteline 
Kätevä teline magneettikiin-
nityksellä neljälle tussille. 
Teline soveltuu teräsemali-
kirjoituspinnoille.

Neo-magneetit lasitauluille
Teräksen lujaa pitoa. Lasitauluille erikois-
suunnitellut ja vahvat Neo-magneetit.  
Väri harjattu teräs ja halkaisija 30 mm.

Magneetit teräsemalikirjoituspinnoille
Värivaihtoehtoina keltainen, sininen,  
punainen, vihreä, musta ja valkoinen.  
Toimitetaan 10 kpl pusseissa.

Pyyhin
Teräsemali- ja lasipinnoille  
magneettiominaisuudella. 
Saatavana myös pyyhkimien 
vaihtopintasarjoja.

Valkokankaan 
seinäkonsoli

Valkokankaan 
kattokonsoli 

Sähkövalkokankaan  
käyttöpainike

Sähkövalkokankaan 
radio-ohjain RF02

Liukukiskojärjestelmä
Liukukisko mahdollistaa valkokankaiden, karttahissien ja -putkien 
liikuttamisen haluttuun kohtaan seinällä. Kiskon väri on valkoinen ja 
toimituspituus on 6000 mm. Kisko voidaan kiinnittää, joko suoraan  
kattoon tai seinä- tai kattokonsoleihin.  
Liukukiskojärjestelmään on saatavilla erilaisia tarvikkeita kuten 
seinäkonsolit, kattokonsolit, kiinnityslevy, päätepysäyttimet, 
liukupaloja tai karttahissi.

Lasi tarvikelaatikko, iso
Lasitauluoven värin voi valita lasikirjoitus-
tauluun sopivaksi Optic white tai värikartan 
mukaisista väreistä. Magneettinen takasei-
nä, johon saa kätevästi kiinni mm. toimituk-
seen kuuluvan magneettisen kynätelineen. 

Tarvikelaatikko, pieni
Etulevy voidaan tehdä samaan sävyyn  
kuin lasitaulu, Optic white tai värillinen lasi 
värikartan mukaisesti. Ei magneettiominai-
suutta lasipinnalla. Vaihtoehtona pulveri-
maalattu runko ja etulevy. Alumiinirunko.

Kätevät ja tyylikkäät tarvikelaatikot business-ympäristöön



34 TK-TEAM TUOTEKUVASTO 

MATERIAALIT

Teräsemali e3
Käyttämämme e3-teräsemalipinta on kovaa kuin graniitti, lupaam-
me sille elinikäisen takuun. Teräsemali-kirjoitustaulu soveltuu 
tiloihin, joissa kestävyys, käytettävyys ja hygienia ovat erityisen 
tärkeitä. Kirjoitustaulun pinta on kuivapyyhittävä ja helposti puh-
distettava sekä  antibakteerinen, minkä ansiosta sitä voidaan käyt-
tää esimerkiksi sairaalaolosuhteissa. Pinnan materiaaleista 99% on 
kierrätettävää, josta todisteena on teräsemalipinnalle myönnetty 
Cradle to cradle-bronze -sertifikaatti.  

Lasi
Lasimme toimitetaan Euroopasta ja tuotteissamme väri kiinnite-
tään emaloimalla lasin pintaan, mikä takaa värin varman pysyvyy-
den sekä lasitaulun turvallisen ja kestävän kiinnityksen seinälle. 
Lasitaulumme ovat aina karkaistua, CE-merkittyä eurooppalaista 
turvalasia ja sen reunat ovat turvallisesti pyöristetyt. Lasitaulun 
kiinnityksen lukitusmahdollisuus takaa tuotteen turvallisen käytön 
julkisissa kohteissa, tästä todisteena UK-standardin mukainen BS 
6262-4-merkintä.

Lastulevy
Käyttämämme lastulevy on E1- sertifioitu.

Bulletin Board
Bulletin Board on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Val-
mistusaineena käytetty hapetetun pellavaöljyn, hartsin, korkin ja 
pigmenttien seos antaa tuotteelle sen ominaisen joustavuuden ja 
kimmoisuuden. Näiden ominaisuuksien ansiosta tuote on erittäin 
kestävä ja ekologinen. Koska Bulletin Board on vahva, kestävä ja 
kimmoisa materiaali, se ei murene eikä rapistu perinteisten materi-
aalien kuten korkin tai huokoisen kuitulevyn tavoin.

Bulletin Boardilla on bakteerien kasvua estäviä ominaisuuksia, ei-
vätkä ne kerää pölyä, minkä ansiosta ne pysyvät helposti puhtai-
na. Nämä ominaisuudet tekevät siitä käytännöllisen vaihtoehdon 
luokkahuoneisiin, jossa piirustukset ja ilmoitukset vaihtuvat lähes 
päivittäin. Antibakteerisuuden ansiosta tuote soveltuu myös terve-
ydenhuollon tarpeisiin.

Ecophon
Ecophon-akustiikkapaneelimme rakennetaan Ecophon akustiikka-
materiaalista sekä TK-Teamin uniikista reunalistasta. Ecophon-pin-
ta on kuvapainokelpoinen. Ecophon-paneeleille on myönnetty Poh-
joismainen Joutsenmerkki ja ne ovat täysin kierrätettäviä tuotteita. 
Tuotteella on seuraavat sertifikaatit: M1 sisäilmaluokitus, The In-
door climate label ja Astma och Allergi Förbundet.

Max Cotton 100% puuvillakangas
Ilmoitus- ja akustiikkataulujen vakiokankaana on laadukas 100% 
Max Cotton puuvillakangas. Kangas on kudottu käyttäen vain pa-
rasta luonnon materiaalia ja se on suunniteltu erityisesti taulujen 
ja huonekalujen verhoiluun. Kankaasta tehdyllä ilmoitustaululla on 
M1-sisäilma sertifikaatti ja kangas on hyväksytty EU-standardin mu-
kaisessa paloturvallisuustestissä. Max Cotton-kankaasta on valitta-
vissa 25 eri värivaihtoehtoa.

Pellava
Pellavailmoitustauluilla on M1 sisäilmaluokitus.
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VÄRIT



TK-TEAM BALTIC AS
Pauastvere küla
Põltsamaa vald 
48017 Jõgevamaa
ESTONIA
+372 (0)77 66 721
baltic@tk-team.com

www.tk-team.com

TK-TEAM LTD
5 Weller Drive
Hogwood Industrial Estate 
Finchampstead
Berkshire
RG40 4QZ
UNITED KINGDOM
+44  (0)118 973 4827  |  info@tk-team.com

www.tk-team.com

TAULUKESKUS TK-TEAM OY AB
Maorlantie 3
24800 Halikko
FINLAND

+358 (0)2 737 200
sales@tk-team.com

www.tk-team.fi

TK-TEAM GROUP

TK-Team Oy Ab on suomalainen yritys, joka on toiminut vuodesta 1972 asti akustisten- ja  
visuaalisten esitysratkaisujen asiantuntijana ja edelläkävijänä alalla. Toimimme yli 20  

maassa tytäryhtiöidemme ja oman konsernimme kautta. Vuodesta 1998 meillä on ollut  
oma tehdas Virossa. Britannian tytäryhtiön TK-Team Ltd perustimme vuonna 2007.  

Työllistämme tällä hetkellä 45 henkilöä.


