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TK-Team Group
TK-Teamin tuotteet tunnetaan kestävyydestä, laadusta ja hyvästä toiminnallisuudesta. 

TK-Teamin historia ulottuu vuoteen 1972 ja oman modernin tuotantolaitoksen ansiosta 

palvelemme asiakkaita joustavasti ja täsmällisesti. Tuotemallistomme laajuus ja 

monipuolisuus varmistaa, että asiakkaille löytyvät juuri sopivat esitysvälineet.

 

TK-Team Group muodostuu yrityksistä, jotka laajan jälleenmyyntiverkostonsa 

avulla palvelevat asiakkaitaan yli 20 maassa. Kansainvälinen toimintamme takaa 

parhaan logistiikan ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamisen palveluissamme 

maakohtaisesti. TK-Teamin tuotteilla on merkittävä markkina-asema ja ne tunnetaan 

monissa maissa.

 

Olemme luotettava yhteistyökumppani, joka tarjoaa markkinoiden uusimmat 

ja innovatiivisimmat ratkaisut. Toimintamme on laatusertifioitu jo vuodesta 

1996. Tuotannossa ja tuotteissa pyrimme jatkuvasti mahdollisimman vähäiseen 

ympäristökuormitukseen.

Improving Presentations
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ē no interaktiiviset tussitaulut
Uuden sukupolven interaktiivinen tussitaulu. Nyt yhdessä tuotteessa kaikki: 

perinteinen tussitaulu, magneettien kiinnitys, heijastuspinta ja interaktiivinen tussitaulu

Teknologisesti kehittyvässä maailmassa interaktiivisen tau-
lun käyttö luokkahuoneissa on olennainen osa jokapäiväistä 
opettamista. Useat oppilaitokset ovat asentaneet perinteisiä 
kirjoitustauluja interaktiivisten taulujen viereen, sillä interak-
tiivisten taulujen pintoja ei ole yleensä suunniteltu tavallisten 
tussien käyttöä varten. Uusissa ēno-tauluissa kyseinen ongel-
ma on ratkaistu ainutlaatuisella teräsemalipinnalla. Luokka-
huoneessa ei enää tarvitse käyttää useita erilaisia tauluja eri 
käyttötarkoituksiin, vaan ēnoa voi käyttää sekä interaktiivisena 
tauluna että perinteisenä tussitauluna.

ēno interaktiivinen tussitaulu 
ēno interaktiivinen kirjoitustaulu edustaa viimeisintä tekno-
logiaa ja tarjoaa opetusympäristöön turvallisen, kestävän ja 
kustannustehokkaan vaihtoehdon:
• ēno-taulu toimii langattomalla Bluetooth-tekniikalla, eli taulu 

on täysin johdoton, mikä lisää opetustilan turvallisuutta ja 
samalla säästää sähköasennuksissa ja -kuluissa. 

• ēno-taulussa on ympäristöystävällinen ja erittäin kestävä 
e3 teräsemalipinta, jota käytetään myös perinteisissä 
kirjoitustauluissa. ēno on todellinen monitoimitaulu, jota 
voi käyttää samanaikaisesti interaktiivisena tussitauluna, 
heijastuspintana sekä tussien ja magneettien kanssa.  

• Euroopassa valmistettavaa ēno-taulua tukee myös viimeisintä 
huippua edustava suomenkielinen WizTeach-ohjelma, 
jota voi käyttää myös yli 30 eri kielellä. Siinä on opettajille 
interaktiivisia oppimistyökaluja, jotka edistävät ja kehittävät 
oppimiskokemusta. 

• taulu toimii Microsoft Windows, Apple Mac OS X ja Linux 
järjestelmien kanssa.

• ēno-taulu on sirorakenteinen ja sitä on saatavilla kahta 
peruskokoa 78” ja 96” sekä myös räätälöityjä kokoja & 
integroituja ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. 

  900078 900096

tuote  ēno classic 78” ēno classic 96”

l x k  1638 x 1223 mm  2171 x 1223 mm

Halkaisija  1986 mm (78”)  2433 mm (96”)

syvyys 27,3 mm  27,3 mm

Paino  30,06 kg  37,44 kg
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ēno click interaktiivinen tussitaulu
• Toimii muuten samoin kun ēno classic interaktiivinen tussi-

taulu, mutta poikkeaa asennustavaltaan. ēno clikin asennus käy 
helposti ja nopeasti taulun takana olevien magneettien avulla, 
suoraan vanhan kirjoitustaulun (tussi- tai liitutaulun) päälle 

• Nopea käyttöönotto – heti käyttövalmis
• ēno click ei vaurioita alla olevaa pintaa ja sen voi siirtää myös  

luokasta toiseen

  900075 900093

tuote  ēno click 75” ēno click 93”

l x k 1683 x 1108 mm 2171 x 1108 mm

Halkaisija 1905 mm (75”) 2362 mm (93”)

syvyys 27,3 mm 27,3 mm

Paino  18,6 kg 24,6 kg
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eno one interaktiiviset tussitaulut

tuote   tuotenumero

ēno one Classic 78” Interaktiivinen tussitaulu 9078FWA

ēno one Classic 96” Interaktiivinen tussitaulu 9096FWA

ēno one Click 75” Interaktiivinen tussitaulu 9075FWA

ēno one Click 93” Interaktiivinen tussitaulu 9093FWA

ēno one Classic 78” Interaktiivinen tussitaulu 9078AWA

ēno one Classic 96” Interaktiivinen tussitaulu 9096AWA

ēno one Classic 78” Interaktiivinen tussitaulu 9078ONE

ēno one Classic 96” Interaktiivinen tussitaulu 9096ONE

Yksi kokonaisuus… täYdellinen ratkaisu
ēno one on täydellinen interaktiivinen kokonaisuus, joka tekee 
interaktiiviseen tauluun siirtymisen ja asennuksen entistä 
helpommaksi kouluille. Kokonaisuus sisältää interaktiivisen ēno 
tussitaulun, PolyVision PJ905 projektorin (sisältäen ajurin sekä 
magneetti-ikonin), WizTeach -ohjelman sekä projektoritelineen. 
ēno one avulla opettaja voi aloittaa opettamisen heti, kun 
kokonaisuus on asennettu luokkaan.

valitse neljästä vaiHtoeHdosta omasi:
• ēno one classic 78” tai 96” (9078FWA/9096FWA), joka sisältää 

kiinteästi seinään asennettavan ēno classic interaktiivisen 
tussitaulun, seinään asennettavan dataprojektoritelineen sekä 
PJ905 lähiprojektorin.

• ēno one click 75” tai 93” (9075FWA/9093FWA), joka sisältää 
magneetti kiinnitteisen ēno one click interaktiivisen tussitaulun, 
dataprojektoritelineen sekä PJ905 lähiprojektorin.

• ēno one classic 78” tai 96” (9078AWA/9096AWA), joka sisältää 
kiinteästi seinään asennettavan ēno classic interaktiivisen 
tussitaulun korkeussäädettävällä seinätelineellä, seinätelinee-
seen integroidun dataprojektoritelineen sekä PJ905 
lähiprojektorin.

• ēno one classic 78” tai 96” (9078ONE/9096ONE), joka sisältää 
korkeussäädettävään pyörälliseen jalustaan asennettavan 
ēno classic interaktiivisen tussitaulun, jalustaan integroidun 
dataprojektoritelineen sekä PJ905 lähiprojektorin.

ēno mini kirjoitusalusta
• Ergonomisesti suunniteltu kirjoitusalusta, jonka avulla pystyt 

ohjaamaan esitystä mistä päin huonetta tahansa
• Ei käytä sähköä – ei tarvitse ladata
• Antibakteerisesti suojattu pinta
• Kiinnitys esim. tauluun helposti kirjoitusalustan takana 

olevien magneettien avulla
tuotenumero: 902110

ēno interaktiivisen taulun aPuvälineet

tuote   tuotenumero

ēno bluetooth kynä  900556

ēno-magneettinauha  900557

ēno Flex interaktiivinen 
tussitaulukokonaisuus 
• ēno flex tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin taulukokonaisuuksiin, 

joissa yhdistyvät interaktiivinen tussitaulu sekä lisä kirjoitus- 
tai ilmoitustaulupinta.

• Jos ēno-taulujen vakiokoko ei vastaa toiveitasi tai haluat 
toimivan laajemman kokonaisuuden, niin ēno flex on vastaus 
toiveisiisi.

• ēno flex tarjoaa mahdollisuuden juuri sinulle räätälöityyn 
taulukokonaisuuteen
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tuote   tuotenumero

ēno one Classic 78” Interaktiivinen tussitaulu 9078FWA

ēno one Classic 96” Interaktiivinen tussitaulu 9096FWA

ēno one Click 75” Interaktiivinen tussitaulu 9075FWA

ēno one Click 93” Interaktiivinen tussitaulu 9093FWA

tuote   tuotenumero

ēno one Classic 78” Interaktiivinen tussitaulu  9078AWA

ēno one Classic 96” Interaktiivinen tussitaulu  9096AWA

tuote   tuotenumero

ēno one Classic 78” Interaktiivinen tussitaulu  9078ONE

ēno one Classic 96” Interaktiivinen tussitaulu  9096ONE

ēno one interaktiivinen tussitaulukokonaisuus
ēno one on täydellinen interaktiivinen kokonaisuus, joka tekee interaktiiviseen tauluun siirtymisen ja asennuksen entistä helpommaksi 
kouluille. Kokonaisuus sisältää interaktiivisen ēno tussitaulun, PolyVision PJ905 projektorin (sisältäen ajurin sekä magneetti-ikonin), 
WizTeach -ohjelman sekä projektoritelineen. ēno one apunaan opettaja voi aloittaa opettamisen heti kun kokonaisuus on luokassa. 

ēno one interaktiivinen 
tussitaulukokonaisuus
ēno one interaktiivinen taulukokonaisuuden avulla luot opetus-
tilaan kustannustehokkaan, joustavan ja kestävän interaktiivisen 
ratkaisun. Riippumatta asennus paikasta ēno one projektori ja 
seinäteline sekä interaktiivinen tussitaulu voidaan asentaa seinään 
kuin seinään, turvallisesti. Lisäksi voit ohjata dataprojektoria 
magneetti-ikonin avulla suoraan taululta. Tämä helpottaa opetta-
jan työtä huomattavasti. Erittäin kestävän teräsemalipinnan sekä 
toimivan ja käyttäjäystävällisen kokonaisuuden ansiosta ēno one 
tuo opetustilaan inspiraatiota vuosi vuoden jälkeen.

ēno one korkeussäädettävä inter- 
aktiivinen tussitaulukokonaisuus
Monikäyttöinen ēno one korkeussäädettävä interaktiivinen taulu- 
järjestelmä on helppokäyttöinen ja turvallinen taulukokonaisuus,  
joka on suunniteltu käyttäjien mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen. 
Taulun korkeutta voidaan helposti säätää eri käyttäjien mukaan.  
Lisäksi voit ohjata dataprojektoria magneetti-ikonin avulla suoraan 
taululta, mikä helpottaa opettajan työtä huomattavasti. Data- 
projektorin kaapelit voidaan sijoittaa huomaamattomasti tauluun 
integroituun varteen. ēno one on viimeistelty kokonaisuus, jossa  
dataprojektorin kaapelit pysyvät turvallisesti piilossa. Koulutus- 
asteesta tai käyttäjien pituudesta huolimatta ēno one voidaan  
aina säätää opettajia ja oppilaita ajatellen oikealla korkeudelle.

ēno one mobile korkeussäädettävä 
ja liikuteltava interaktiivinen 
tussitaulukokonaisuus
ēno one korkeussäädettävä ja liikuteltava interaktiivinen 
luokkahuone kokonaisuus on räätälöity opettajien ja oppilaiden 
helppokäyttöisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen. Taulua 
voi helposti säätää korkeudelta toiselle käyttäjän tarpeen mukaan. 
Projektoria voi ohjata magneetti-ikonin avulla suoraan taululta, 
helpottaen opettajan työtä. Luokkahuoneen turvallisuuteen 
vaikuttaa, että projektori on kiinnitettynä telineeseen ja kaapelit 
säilyvät piilossa, niille suunnitellussa säilytystilassa. Ja koska koko 
interaktiivinen kokonaisuus on pyörien päällä, niin tuntia voidaan 
pitää juuri siellä, missä opettaja ja oppilaat ovat.
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tk-team delux tussitaulut
• Tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva kirjoituspinta on 

ympäristöystävällistä e3-teräsemalia
• Kaksi vaihtoehtoa kynäkouruille: taulun mittainen iso 

kynäkouru (syvyys 75 mm) tai pieni 200/300 mm kynäkouru 
(syvyys 30 mm)

• Alumiinireunalistat tai MDF-puureunalistat
• Piilokiinnityshelat sis. toimitukseen (kokoon 1010 mm saakka)

eloksoidut alumiinireunalistat + pieni kynäkouru 200*/300 mm

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Tussitaulu delux* 360 x 260 mm 2025S

Tussitaulu delux*  510 x 360 mm  2035S

Tussitaulu delux  610 x 460 mm  2060S

Tussitaulu delux  910 x 610 mm  2090S

Tussitaulu delux  1210 x 910 mm  2120S

Tussitaulu delux  1010 x 1210 mm  2100S

Tussitaulu delux  1510 x 1210 mm  2150S

Tussitaulu delux  1810 x 910 mm  2180S

Tussitaulu delux  2010 x 1210 mm  2200S

Tussitaulu delux  2510 x 1210 mm  2250S

Tussitaulu delux  3010 x 1210mm  2300S

Tussitaulu delux  3510 x 1210 mm  2350S

Tussitaulu delux  4010 x 1210 mm  2400S

valkoinen 6100 Harmaa 6101 Beige 6102

Tussitaulut
Korkealuokkaiset TK-Team -tussitaulut kouluille ja yrityksille. 
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mdF-reunalistat + pieni kynäkouru 200*/300 mm  tuotenumero 

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki 

Tussitaulu delux*  370 x 270 mm  2025S5K  2025S5P

Tussitaulu delux*  520 x 370 mm  2035S5K  2035S5P

Tussitaulu delux  620 x 470 mm  2060S5K  2060S5P

Tussitaulu delux  920 x 620 mm  2090S5K  2090S5P

Tussitaulu delux  1220 x 920 mm  2120S5K  2120S5P

Tussitaulu delux  1020 x 1220 mm  2100S5K  2100S5P

Tussitaulu delux  1520 x 1220 mm  2150S5K  2150S5P

Tussitaulu delux  1820 x 920 mm  2180S5K  2180S5P

Tussitaulu delux  2020 x 1220 mm  2200S5K  2200S5P

Tussitaulu delux  2520 x 1220 mm  2250S5K  2250S5P

Tussitaulu delux  3020 x 1220mm  2300S5K  2300S5P

Tussitaulu delux  3520 x 1220 mm  2350S5K  2350S5P

Tussitaulu delux  4020 x 1220 mm  2400S5K  2400S5P

eloksoidut alumiinireunalistat + taulun mittainen kynäkouru

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Tussitaulu delux  1010 x 1220 mm  2100

Tussitaulu delux  1510 x 1220 mm  2150

Tussitaulu delux  2010 x 1220 mm  2200

Tussitaulu delux  2510 x 1220 mm  2250

Tussitaulu delux  3010 x 1220 mm  2300

Tussitaulu delux  3510 x 1220 mm  2350

Tussitaulu delux  4010 x 1220 mm  2400

Tussitaulu delux  4510 x 1220 mm  2450

Tussitaulu delux  5010 x 1220 mm 2500
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tk-team vakiotussitaulut
• Valkoinen tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva kirjoituspinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat sekä tauluun integroitu 

kynäkouru (taulun pitkällä sivulla)
• Kaksi kiinnitystapaa, joko taulun yläreunasta kiinnityspaloilla  

tai piilokiinnityksellä taulun kulmista

eloksoidut alumiinireunalistat + taulun mittainen kynäkouru

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

TK-Team vakiotussitaulu   600 x 450 mm 2060PR

TK-Team vakiotussitaulu   900 x 600 mm 2090PR

TK-Team vakiotussitaulu  1200 x 900 mm 2120PR

TK-Team vakiotussitaulu  1000 x 1200 mm 2100PR

TK-Team vakiotussitaulu  1500 x 1200 mm 2150PR

TK-Team vakiotussitaulu  2000 x 1200 mm 2200PR

mdF-reunalistat + taulun mittainen kynäkouru  tuotenumero 

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki 

Tussitaulu delux  1020 x 1235 mm  2100K  2100P

Tussitaulu delux  1520 x 1235 mm  2150K  2150P

Tussitaulu delux  2020 x 1235 mm  2200K  2200P

Tussitaulu delux  2520 x 1235 mm  2250K  2250P

Tussitaulu delux  3020 x 1235 mm  2300K  2300P

Tussitaulu delux  3520 x 1235 mm  2350K  2350P

Tussitaulu delux  4020 x 1235 mm  2400K  2400P

Tussitaulu delux  4520 x 1235 mm  2450K  2450P
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tk-team liitutaulut
• Vihreä, musta, harmaa tai sininen ympäristöystävällinen  

e3-teräsemalipinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat tai MDF-puureunalistat:  

koivu ja pyökki
• Taulun mittainen iso liitukouru sisältyy toimitukseen

eloksoidut alumiinireunalistat + taulun mittainen liitukouru

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Liitutaulu delux  1010 x 1220 mm  1100

Liitutaulu delux  1510 x 1220 mm  1150

Liitutaulu delux  2010 x 1220 mm  1200

Liitutaulu delux  2510 x 1220 mm  1250

Liitutaulu delux  3010 x 1220 mm  1300

Liitutaulu delux  3510 x 1220 mm  1350

Liitutaulu delux  4010 x 1220 mm  1400

Liitutaulu delux  4510 x 1220 mm  1450

Liitutaulut
Perinteiset liitutaulut kouluille ja yrityksille.

mdF-reunalistat + taulun mittainen kynäkouru      tuotenumero 

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki 

Liitutaulu delux  1020 x 1235 mm  1100K  1100P

Liitutaulu delux  1520 x 1235 mm  1150K  1150P

Liitutaulu delux  2020 x 1235 mm  1200K  1200P

Liitutaulu delux  2520 x 1235 mm  1250K  1250P

Liitutaulu delux  3020 x 1235 mm  1300K  1300P

Liitutaulu delux  3520 x 1235 mm  1350K  1350P

Liitutaulu delux  4020 x 1235 mm  1400K  1400P

Liitutaulu delux  4520 x 1235 mm  1450K  1450P

mdF-reunalistat + pieni liitukouru 300 mm      tuotenumero 

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki 

Liitutaulu delux  1020 x 1220 mm  1100SK  1100SP

Liitutaulu delux  1520 x 1220 mm  1150SK  1150SP

Liitutaulu delux  2020 x 1220 mm  1200SK  1200SP

Liitutaulu delux  2520 x 1220 mm  1250SK  1250SP

Liitutaulu delux  3020 x 1220 mm  1300SK  1300SP

Liitutaulu delux  3520 x 1220 mm  1350SK  1350SP

Liitutaulu delux  4020 x 1220 mm  1400SK  1400SP

Liitutaulu delux  4520 x 1220 mm  1450SK  1450SP

musta 6501vihreä 6500

Harmaa 6502 sininen 6503
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Pilari- ja muut kirjoitustaulut
Erikoiskirjoitustaulut vaativaan ammattikäyttöön.

tk-team Pilaritaulut
• Kaksi kirjoitustaulua, jotka asennetaan pystypilarien väliin
• Vastapainojen avulla tauluja voidaan liikuttaa toistensa lomitse 

ylös ja alas
• Eloksoitujen alumiinipilarien korkeus 2950 mm
• Tussi/liitu- ja magneettikäyttöön soveltuva kirjoituspinta on 

ympäristöystävällistä e3-teräsemalia
• Eloksoidut alumiinireunalistat ja liitu/kynäkouru

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Pilaritaulu  2010 x 1220 mm  2200P
valkoinen/valkoinen tussipinta

Pilaritaulu  2510 x 1220 mm 2250P
valkoinen/valkoinen tussipinta

Pilaritaulu  3010 x 1220 mm 2300P
valkoinen/valkoinen tussipinta

Pilaritaulu  4010 x 1220 mm 2400P
valkoinen/valkoinen tussipinta

Pilaritaulu  2010 x 1220 mm 1200P
vihreä/vihreä liitupinta

Pilaritaulu  2510 x 1220 mm 1250P
vihreä/vihreä liitupinta

Pilaritaulu  3010 x 1220 mm 1300P
vihreä/vihreä liitupinta

Pilaritaulu  4010 x 1220 mm 1400P
vihreä/vihreä liitupinta

Pilaritaulu  2010 x 1220 mm 110122
valkoinen tussipinta/vihreä liitupinta

Pilaritaulu  2510 x 1220 mm 110125
valkoinen tussipinta/vihreä liitupinta

Pilaritaulu  3010 x 1220 mm 110123
valkoinen tussipinta/vihreä liitupinta 

Pilaritaulu  4010 x 1220 mm 110124
valkoinen tussipinta/vihreä liitupintavihreä liitupintavalkoinen tussipinta
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tk-team liukutaulut
• e3-teräsemalipinta
• Tussi- tai liitupinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat
• Liukutaulujen ripustimet turvalukittuja

tk-team liukulista
• Harmaa RAL 9006 -alumiinilista
• Asennetaan seinään kiinnitettävän kirjoitustaulun yhteyteen
• Toimitus sis. päätystopparit

tk-team siirtotaulut
• Siirtotaulut ovat joko 1- tai 2-puolisia kirjoitustauluja, 

joissa on harmaa (RAL 9006) teräsputkijalusta
• Jalustassa neljä pyörää, joista kaksi lukittavissa
• Jalustan kokonaiskorkeus 1950 mm
• 2-puolinen taulu voidaan kääntää jalustassa ympäri
• Kirjoitustauluissa e3-teräsemalipinta
• Taulun mittainen liitu/kynäkouru

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Liukulista, harmaa RAL 9006   995301

Liukutaulu  1010 x 1210 mm 695081
valkoinen tussipinta

Liukutaulu  1010 x 1210 mm 695600
vihreä liitupinta

Liukutaulu  1510 x 1210 mm 695091
valkoinen tussipinta

Liukutaulu  1510 x 1210 mm 695601
vihreä liitupinta

2-puoliset siirtotaulut

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Siirtotaulu  1010 x 1210 mm, tussi/tussi  215226

Siirtotaulu  1010 x 1210 mm, liitu/liitu  115226

Siirtotaulu  1010 x 1210 mm, tussi/liitu  115227

Siirtotaulu  1510 x 1210 mm, tussi/tussi  215221

Siirtotaulu  1510 x 1210 mm, liitu/liitu  115211

Siirtotaulu  1510 x 1210 mm, tussi/liitu  115221

Siirtotaulu  2010 x 1210 mm, tussi/tussi  215222

Siirtotaulu  2010 x 1210 mm, liitu/liitu  115212

Siirtotaulu  2010 x 1210 mm, tussi/liitu  115222

1-puoliset siirtotaulut

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Siirtotaulu  1010 x 1210 mm, tussipinta  215223

Siirtotaulu  1510 x 1210 mm, tussipinta  215224

Siirtotaulu  2010 x 1210 mm, tussipinta  215225

Siirtotaulu  1010 x 1210 mm, liitupinta  115223

Siirtotaulu  1510 x 1210 mm, liitupinta  115224

Siirtotaulu  2010 x 1210 mm, liitupinta  115225
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tk-team siiPitaulut
• 2-puolinen e3-teräsemalikirjoituspinta
• Variaatiot: Tussi/Tussi, Tussi/Liitu, Liitu/Liitu
• Eloksoidut alumiinireunalistat
• Siipitaulu kiinnitetään saranoilla kiinteästi seinään 

asennettuun tussi- tai liitutauluun

tk-team viivaukset ja ruudutukset
• e3-teräsemalipintaiset liitu- ja tussitaulut voidaan viivoittaa
• Värit: tussitauluissa viivan väri musta, liitutauluissa viivan väri 

vaaleanharmaa
• Teemme myös yksilöityjä viivauksia ja ruudutuksia asiakkaan 

toiveiden mukaisesti

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Siipitaulu delux 1010 x 1210 mm 110311
kaksipuolinen liitupinta, vihreä

Siipitaulu delux  1010 x 1210 mm 210321
kaksipuolinen tussipinta, valkoinen

Siipitaulu delux  1010 x 1210 mm 110321
valkoinen tussipinta/vihreä liitupinta

tuote    tuotenumero

Ruudutus 50 x 50 mm   880100

Ruudutus 70 x 70 mm   880800

Ruudutus 100 x 100 mm   880200

Viivaus 50 mm välein   880300

Viivaus 70 mm välein   880900

Viivaus 100 mm välein   880400

Nuottiviivaus   880500

Pisteytys 50 x 50 mm välein   880600

Pisteytys 70 x 70 mm välein   881100

Pisteytys 100 x 100 mm välein   880700

Uusi kirjoitusviivasto   881000tk-team nostotaulut
• e3-teräsemalikirjoituspinta
• Tussi- tai liitupinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat
• Nostomekanismin ansiosta taulua voidaan liikuttaa 

pystysuunnassa 470 mm

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Nostotaulu  2010 x 1220 mm 2200N
valkoinen tussipinta 

Nostotaulu  2510 x 1220 mm 2250N
valkoinen tussipinta 

Nostotaulu  3010 x 1220 mm 2300N
valkoinen tussipinta 

Nostotaulu  2010 x 1220 mm 1200N
vihreä liitupinta

Nostotaulu  2510 x 1220 mm 1250N
vihreä liitupinta 

Nostotaulu 3010 x 1220 mm 1300N
vihreä liitupinta 
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Lasitaulut
Tyylikäs sisustuselementtinä toimiva tussitaulu moderniin toimistoon tai koulutustilaan.

tk-team delux lasitaulut
TK-Team delux lasitaulut ovat suunniteltu nykyaikaiseen toimisto- 
tai oppiympäristöön. Voit valita kahdeksasta vakioväristä juuri 
sinulle sopivan värin. Piilokiinnitystavan ansiosta lasitaulut ovat 
tyylikkään ja viimeistellyn näköisiä. Taulut valmistetaan 6 mm 
karkaistusta lasista, joten ne ovat käytössä myös turvallisia. 
Lasitauluihin voidaan kirjoittaa normaaleilla taulutusseilla 
ja teksti voidaan pyyhkiä pois taulupyyhkimellä normaalin 
tussitaulun tapaan.  Haluatko käyttää lasitauluissa myös 
magneetteja? Tämäkin onnistuu, koska pystymme laminoimaan 
taulun taakse teräslevyn, jolloin taulun pintaan voidaan kiinnittää 
materiaalia voimakkaiden Neo magneettien avulla. 

tekniset tiedot
• Valittavana 8 eri vakioväriä 
• Tussikäyttöön soveltuva 6 mm karkaistu lasipinta, pyöreäksi 

hiotut reunat
• Piilokiinnitys asennustapa, taulun pinta tulee ulos seinästä  

vain 30 mm.
• Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon. 
• 150 mm tai 300 mm kynähylly lisävarusteena

valkoinen 9016 vihreän 
valkoinen

vihreä 6019 sininen 6027

keltainen 1018 oranssi 1034 vaalean-
punainen 3015

musta 9005

tuote  leveys x korkeus tuotenumero 

Lasitaulu delux 300 x 210 mm 20300L

Lasitaulu delux 650 x 450 mm 20650L

Lasitaulu delux  1000 x 650 mm  21000L

Lasitaulu delux 1200 x 1000 mm  21200L

Lasitaulu delux  1500 x 1000 mm  21500L

Lasitaulu delux 2000 x 1000 mm  22000L

Lasitaulun kynäkouru harmaa  150 mm  200150

Lasitaulun kynäkouru valkoinen  150 mm  200150W

Lasitaulun kynäkouru harmaa  330 mm  200330

Lasitaulun kynäkouru valkoinen  330 mm  200330W

Lasitaulun Neo magneetti 30 mm 840300

myös muita 
värejä erikois-
tilauksesta.

tk-team delux lasitaulujen vakiovärit
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Lehtiötaulut
Neuvottelu-, kokous- ja esittelytilojen helpot apuvälineet.

tk-team moBile delux leHtiötaulu
• Valkoinen magneetti- ja kirjoituskäyttöön soveltuva  

e3-teräsemalipinta
• Valkoinen säädettävä lehtiöpidike
• Eloksoidut alumiinireunalistat ja taulun mittainen kynäkouru
• Korkeussäädettävä harmaaksi maalattu teräsjalusta (RAL 9007)
• Jalustassa viisi pyörää, joista kolme lukittavissa
• Kaksi sivutankoa lehtiöpaperin kiinnittämistä varten. Kiinnitys 

tapahtuu magneettien avulla.
• Lehtiötauluosan mitat L710 mm x K1010 mm

tuote   tuotenumero

TK-Team Mobile Delux lehtiötaulu 821500
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tk-team moBile Plus leHtiötaulu
• Valkoinen magneettikäyttöön soveltuva kirjoituspinta
• Säädettävä lehtiöpidike
• Taulun mittainen kynäkouru
• Korkeussäädettävä harmaaksi maalattu teräsjalusta
• Jalustassa viisi lukittavaa pyörää
• Lehtiötauluosan mitat L700 mm x K1000 mm

tuote   tuotenumero

TK-Team Mobile Plus lehtiötaulu   821301

tk-team delux leHtiötaulu
• Valkoinen magneetti- ja kirjoituskäyttöön soveltuva  

e3-teräsemalipinta
• Valkoinen säädettävä lehtiöpidike
• Eloksoidut alumiinireunalistat ja taulun mittainen kynäkouru
• Harmaa (RAL 9007) korkeussäädettävä teleskooppijalusta
• Lehtiötauluosan mitat L710 mm x K1010 mm

tk-team standard leHtiötaulu
• Valkoinen magneettikäyttöön soveltuva teräspinta
• Harmaa säädettävä lehtiöpidike
• Harmaa taulun mittainen kynäkouru
• Harmaa (RAL 9007) korkeussäädettävä teleskooppijalusta
• Lehtiötauluosan mitat L730 mm x K1000 mm

tk-team economY Plus leHtiötaulu
• Valkoinen magneetti- ja kirjoituskäyttöön soveltuva teräspinta
• Säädettävä lehtiöpidike
• Eloksoidut alumiinireunalistat ja taulun mittainen kynäkouru
• Harmaa korkeussäädettävä jalusta
• Lehtiötauluosan mitat L700 mm x K1000 mm

tuote   tuotenumero

TK-Team Delux lehtiötaulu   820100

tuote   tuotenumero

TK-Team Standard lehtiötaulu   821400

tuote   tuotenumero

TK-Team Economy Plus lehtiötaulu 821601
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WorkWall-seinäkkeet
Tyylikkäät monitoimitaulut, jotka soveltuvat niin pieneen avokonttoriin kuin suureenkin tilaan.

WorkWall seinäkkeet 
Avokonttoreissa ja lasiseinäisissä neuvottelutiloissa on aina 
tarvetta kirjoituspinnalle, lehtiötaululle ja valkokankaalle, mutta 
seinäpinnan puute on ongelma. Tähän ongelmaan on yksi 
ratkaisu, liikuteltava WorkWall seinäke.

WorkWall seinäkkeissä yhdistyvät markkinoiden johtava 
magneettinen e3 teräsemali kirjoituspinta ja vastakkaisella 
puolella vaihtoehtoisesti lisäkirjoituspinta, mattapintainen 
heijastuspinta tai ilmoitustaulu. Integroitu lehtiöpidike 
mahdollistaa lehtiöpaperin helpon käytön.

WorkWall seinäkkeet ovat helppoja asennettavia, kevyitä 
ja kestäviä. WorkWall seinäkkeet ovat hyvä ratkaisu 
monipuoliseen ja joustavaan työskentelyyn nykyaikaisissa 
työympäristöissä.

WorkWall seinäkkeitä on saatavana kahdella leveydellä  
1200 mm tai 2400 mm, käyttäjäystävällinen korkeus on  
1900 mm.
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WorkWall-seinäkepaneelit, harmaa teräsjalusta

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 171200FT
heijastuspinta/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 171200HT
harmaa kangas/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 171200ST
sininen kangas/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 171200VT
valkoinen kangas/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 171200TT
tussi-/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  2400 x 1900 mm 172400TT
tussi-/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  2400 x 1900 mm 172400FT
heijastuspinta/tussipinta + lehtiöpidike

WorkWall-seinäkepaneelit, pyökkijalusta

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 17120PFT
heijastuspinta/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 17120PHT
harmaa kangas/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 17120PST
sininen kangas/tussipinta + lehtiöpidike 

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 17120PVT
valkoinen kangas/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  1200 x 1900 mm 17120PTT
tussi-/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  2400 x 1900 mm 17240PTT
tussi-/tussipinta + lehtiöpidike

Seinäkepaneeli  2400 x 1900 mm 17240PFT
heijastuspinta/tussipinta + lehtiöpidike

Work Wall seinäke - valkoinen tussipinta, 
pyökkijalusta

Work Wall seinäke - akustinen kangaspinta
 väri sininen 6027, harmaa teräsjalusta

Work Wall seinäke - vihreän valkoinen lasipinta, 
harmaa teräsjalusta

WorkWall seinäkkeet lasiPinnalla
WorkWall seinäkkeet lasipinnalla tarjoavat tyylikkään 
vaihtoehdon nykyaikaiseen ja moderniin luokkaan, 
neuvotteluhuoneeseen tai toimistoon. Lasipinta on  
6 mm vahvistettua turvalasia, jota on saatavilla useissa 
vakioväreissä. Lasipinnalle on elinikäinen takuu. Vakio 
lasipinta ei ole magneettinen, vaihtoehtona löytyy myös 
magneettiset lasipinnat.

akustinen WorkWall seinäke
Akustiset Work Wall seinäkkeet sopivat toimisto- tai oppiympäristö 
tiloihin, joissa halutaan toimivampaa ja parempaa huoneakustiikkaa. 
Käyttämällä Work Wall seinäkkeitä saavutetaan toimiva huone-
akustiikka. Hyvä huoneakustiikka estää äänen etenemistä muihin 
tiloihin. Myös jälkikaiunta-aika lyhenee ja puheenerotettavuus 
paranee huomattavasti. Work Wall seinäkkeet ovat 40 mm paksua 
lasivillaa, jonka päällä on kestävä kangas. Kangasvärejä voidaan 
valita 12 eri värivaihtoehdosta. Seinäkkeiden teräsrunko voidaan 
pulverimaalata RAL-värikartan mukaan halutun väriseksi.

valkoinen 9016 vihreän 
valkoinen

vihreä 6019 sininen 6027 keltainen 1018 oranssi 1034 vaalean-
punainen 3015

musta 9005

Work Wall lasiseinäkkeiden vakiovärit

myös muita värejä 
erikoistilauksesta.
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Esittelyseinäkkeet
Helppo ja yksinkertainen ratkaisu esimerkiksi tilanjakajaksi.

tk-team esittelYseinäkkeet
• TK-Team kangas- tai e3-teräsemalipinta
• Seinäkkeen paneelikorkeus 1510 mm, leveydet 1010 mm ja 

1210 mm
• Alumiinireunalistat, väri harmaa (RAL 9007)
• Jalustan väri harmaa (RAL 9007), jalustassa neljä ø 50 mm 

lukittavaa pyörää
• Jalustan korkeus 1900 mm

seinäkepaneelit 2-puolisella kangaspinnalla

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000H
harmaa kangas

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000S
sininen kangas

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000V
valkoinen kangas

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200H
harmaa kangas

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200S
sininen kangas

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200V
valkoinen kangas
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seinäkepaneelit kangaspinta/e3-tussipinta + lehtiöpidike

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000HT
harmaa kangas/tussipinta

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000ST
sininen kangas/tussipinta

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000VT
valkoinen kangas/tussipinta

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200HT
harmaa kangas/tussipinta

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200ST
sininen kangas/tussipinta

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200VT
valkoinen kangas/tussipinta

seinäkepaneelit 2-puolisella e3-tussipinnalla + lehtiöpidike

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Seinäkepaneeli  1010 x 1510 mm 161000T
valkoinen tussi/tussipinta

Seinäkepaneeli  1210 x 1510 mm 161200T
valkoinen tussi/tussipinta

valkoinen kangaspinta Harmaa kangaspintasininen kangaspinta valkoinen tussipinta
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UniRail AV-listajärjestelmä
UniRail AV-listajärjestelmällä varustat neuvottelu- tai kokoustilan tehokkaasti.

unirail av-listajärjestelmä
UniRail AV-listajärjestelmän avulla lehtiötaulut, tussitaulut, 
heijastuspinnat, ilmoitustaulut sekä erilaiset hyllyt voidaan 
sijoittaa käytön kannalta parhaaseen paikkaan. UniRail AV-
listajärjestelmässä on kaksi eri AV-listavaihtoehtoa:  
yksiurainen sekä kaksiurainen AV-lista. Molempia AV-listoja  
on saatavilla kahdella eri vakiovärillä: harmaa (RAL 9006)  
tai valkoinen (RAL 9010). 

unirail esimerkki 
UniRail AV-lista + lehtiötaulu + tussitaulu.

Esimerkissä UniRail AV-listaan on asennettu UniRail-
vakiolehtiötaulu sekä UniRail-tussitaulu. Molempia tuotteita 
voidaan siirtää Unirail AV-listassa halutulle paikalle.

UniRail AV-listan liukupalan avulla kaikki 
AV-listan tuotteet siirtyvät kevyesti AV-
listassa halutulle paikalle.

UniRail AV-listan lehtiötaulun paperit 
voidaan helposti kääntää lehtiötaulun 
taakse. 

UniRail AV-listassa on helppokäyttöinen pa-
perinkiinnitysominaisuus, jonka avulla esim. 
lehtiöpaperit voidaan kiinnittää AV-listaan.
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unirail av-listat
• Mitat: L2400 x K52 x S25,5 mm
• Värit: Valkoinen (RAL9010) tai harmaa (RAL 9006)
• Käytännöllinen paperinripustusominaisuus
• Peitenauha ja päätepysäyttäjät tilattava erikseen

unirail kaksoislistat
• Mitat: L2400 x K76 x S33 mm
• Värit: Valkoinen (RAL9010) tai harmaa (RAL 9006)
• Käytännöllinen paperinripustusominaisuus
• Peitenauha ja päätepysäyttäjät tilattava erikseen

unirail PeitenauHat
• Värit: valkoinen tai harmaa

unirail PäätYkaPPaleet
• Värit: valkoinen tai harmaa

tuote   tuotenumero

UniRail AV-lista valkoinen   995200

UniRail AV-lista harmaa   995201

tuote   tuotenumero

UniRail-kaksoislista valkoinen   995211

UniRail-kaksoislista harmaa   995210

tuote   tuotenumero

UniRail-peitenauha valkoinen   995018

UniRail-peitenauha harmaa   995020

UniRail-peitenauha valkoinen kaksoislistaan  995019

UniRail-peitenauha harmaa kaksoislistaan  995021

tuote   tuotenumero

UniRail-päätykappalepari valkoinen  995225

UniRail-päätykappalepari harmaa  995226

UniRail-kaksoislistan päätykappalepari valkoinen  995235

UniRail-kaksoislistan päätykappalepari harmaa  995236
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unirail leHtiötaulu vakio ja delux
• Mitat: 710 x 1010 mm
• Valkoiset tai eloksoidut alumiinireunalistat ja kynäkouru
• Valkoinen melamiinipinta
• Valkoinen säädettävä lehtiöpidike

unirail leHtiötaulu excel
• Mitat: 710 x 1010 mm
• Alas laskeutuva lehtiötauluosa
• Valkoiset tai eloksoidut alumiinireunalistat ja kynäkouru
• Valkoinen tussikirjoituspinta
• Valkoinen säädettävä lehtiöpidike

tuote   tuotenumero

UniRail-lehtiötaulu vakio,   995048
valkoiset reunalistat

UniRail-lehtiötaulu vakio,   995049
eloksoidut alumiinireunalistat

tuote   tuotenumero

UniRail-lehtiötaulu delux,   995058
valkoiset reunalistat

UniRail-lehtiötaulu delux,   995059
eloksoidut alumiinireunalistat

tuote   tuotenumero

UniRail-lehtiötaulu excel,   995068
valkoiset reunalistat

UniRail-lehtiötaulu excel,   995069
eloksoidut alumiinireunalistat
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unirail tussitaulut delux
• Valkoinen tussikirjoituspinta
• Valkoiset tai eloksoidut alumiinireunalistat ja kynäkouru

unirail ilmoitustaulut
• Valkoinen, harmaa tai sininen kangaspinta
• Valkoiset tai eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus tuotenumero

UniRail-tussitaulu  910 x 1010 mm 995070
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  1210 x 1010 mm 995080
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  1510 x 1010 mm 995090
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  1810 x 1010 mm 995180
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  910 x 1010 mm 995071
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  1210 x 1010 mm 995081
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  1510 x 1010 mm 995091
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-tussitaulu  1810 x 1010 mm 995181
eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus tuotenumero

UniRail-ilmoitustaulu  910 x 1010 mm 995101
harmaa kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1210 x 1010 mm 995111
harmaa kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1510 x 1010 mm 995121
harmaa kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  910 x 1010 mm 995102
sininen kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1210 x 1010 mm 995112
sininen kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1510 x 1010 mm 995122
sininen kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  910 x 1010 mm 995103
valkoinen kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1210 x 1010 mm 995113
valkoinen kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1510 x 1010 mm 995123
valkoinen kangaspinta, valkoiset alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus tuotenumero

UniRail-ilmoitustaulu  910 x 1010 mm 995124
harmaa kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1210 x 1010 mm 995127
harmaa kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1510 x 1010 mm 995130
harmaa kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  910 x 1010 mm 995125
sininen kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1210 x 1010 mm 995128
sininen kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1510 x 1010 mm 995131
sininen kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  910 x 1010 mm 995126
valkoinen kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1210 x 1010 mm 995129
valkoinen kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-ilmoitustaulu  1510 x 1010 mm 995132
valkoinen kangaspinta, eloksoidut alumiinireunalistat
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unirail HeijastusPinnat
• Mattavalkoinen heijastuspinta
• Valkoiset tai eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus tuotenumero

UniRail-heijastuspinta  1300 x 1300 mm 995459
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1500 x 1500 mm 995460
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1800 x 1800 mm 995461
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1300 x 975 mm 995462
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1500 x 1125 mm 995463
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1800 x 1350 mm 995464
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  2000 x 1500 mm 995471
valkoiset alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  2400 x 1800 mm 995473
valkoiset alumiinireunalistat

unirail HYllYt ja  esitetelineet
• Valkoiset tai harmaat melamiinitasot

tuote  leveys x korkeus tuotenumero

UniRail-projektorihylly  800 x 1120 x 410 mm 995308
valkoiset melamiinitasot

UniRail TV-videohylly  800 x 1380 x 590 mm 995317
valkoiset melamiinitasot

UniRail apu-/lehtihylly  800 x 1380 x 410 mm 995337
valkoiset melamiinitasot

UniRail-esiteteline  300 x 1210 mm 995190
valkoinen

UniRail-projektorihylly  800 x 1120 x 410 mm 995307
harmaat melamiinitasot

UniRail TV-videohylly  800 x 1380 x 590 mm 995318
harmaat melamiinitasot

UniRail apu-/lehtihylly  800 x 1380 x 410 mm 995338
harmaat melamiinitasot

UniRail-esiteteline  300 x 1210 mm 995191
harmaa

tuote  leveys x korkeus tuotenumero

UniRail-heijastuspinta  1300 x 1300 mm 995465
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1500 x 1500 mm 995466
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1800 x 1800 mm 995467
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1300 x 975 mm 995468
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1500 x 1125 mm 995469
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  1800 x 1350 mm 995470
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  2000 x 1500 mm 995472
eloksoidut alumiinireunalistat

UniRail-heijastuspinta  2400 x 1800 mm 995474
eloksoidut alumiinireunalistat
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Taulukaapit
Taulukaapit tarjoavat kompaktin ratkaisun neuvottelutilaan, jossa tarvitaan tyylikästä ilmettä ja useita esitysratkaisuja.

koivuviiluPyökkiviilu kirsikkaviilu tammiviilu

Presente 1500 taulukaaPPi
• Mitat: 1530 x 1225 x 125 mm (suljettuna)
• Puuviilurunko ja -ovet: pyökki, koivu, tammi ja kirsikka. 

Mahdollisuus myös petsaukseen ja/tai maalaukseen.
• Vasemmassa ovessa lehtiötaulu ja säädettävä lehtiöpidike
• Keskiosassa ja oikeassa ovessa valkoinen tussi- ja 

magneettikäyttöön soveltuva e3-teräsemalikirjoituspinta
• Omassa kehikossaan oleva 1300 x1300 mm Da-Lite 

valkokangas, joka on kallistettavissa oikeaan heijastus-
asentoon

• Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

tuote   tuotenumero

Presente 1500 pyökki   829907

Presente 1500 koivu   829908

Presente 1500 tammi   829910

Presente 1500 kirsikka   829911

Presente 1500 taulukaapin   810135
petsaus- ja maalauslisä
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koivumelamiiniPyökkimelamiini valkoinen melamiini

tk-team delux 1500 taulukaaPPi
• Mitat: 1530 x 1225 x 125 mm (suljettuna)
• Puuviilurunko ja -ovet: pyökki ja koivu, mahdollisuus myös 

petsaukseen ja/tai maalaukseen
• Vasemmassa ovessa säädettävä lehtiöpidike
• Keskiosassa valkoinen tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva 

e3-teräsemalikirjoituspinta
• Kolmeen eri asentoon kallistuva 1300 x 1300 mm Da-Lite 

valkokangas
• Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

tuote   tuotenumero

TK-Team delux 1500 pyökki   810117

TK-Team delux 1500 koivu   810118

TK-Team 1500 delux -taulukaapin 810140
petsaus- ja maalauslisä

koivuviiluPyökkiviilu

tk-team 1500 taulukaaPPi
• Mitat: 1530 x 1225 x 125 mm (suljettuna)
• Melamiinirunko ja -ovi: valkoinen, pyökki, koivu
• Vasemmassa ovessa säädettävä lehtiöpidike
• Keskiosassa valkoinen tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva 

e3-teräsemalikirjoituspinta
• Kolmeen eri asentoon kallistuva 1300 x 1300 mm Da-Lite 

valkokangas
• Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

tuote   tuotenumero

TK-Team 1500 pyökkimelamiini   829904

TK-Team 1500 valkoinen melamiini 829905

TK-Team 1500 koivumelamiini   829906
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koivuviiluPyökkiviilu kirsikkaviilu tammiviilu

Presente 750 taulukaaPPi
• Mitat: 765 x 1225 x 125 mm (suljettuna)
• Puuviilurunko ja -ovi: pyökki, koivu, kirsikka ja tammi, 

mahdollisuus myös petsaukseen ja/tai maalaukseen
• Vasemmalle aukeavassa ovessa säädettävä lehtiöpidike
• Keskiosassa valkoinen tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva 

e3-teräsemalikirjoituspinta
• Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

tuote   tuotenumero

Presente 750 pyökki  810107

Presente 750 koivu  810108

Presente 750 tammi  810110

Presente 750 kirsikka  810111

Presente 750 taulukaapin   810134
petsaus- ja maalauslisä

koivuviiluPyökkiviilu

tk-team 750 delux taulukaaPPi
• Mitat: 765 x 1225 x 125 mm (suljettuna)
• Puuviilurunko ja -ovi: pyökki ja koivu, mahdollisuus myös 

petsaukseen ja/tai maalaukseen
• Vasemmalle aukeavassa ovessa säädettävä lehtiöpidike
• Keskiosassa valkoinen tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva 

e3-teräsemalikirjoituspinta
• Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

tk-team 750 taulukaaPPi
• Mitat: 765 x 1225 x 125 mm (suljettuna)
• Melamiinirunko ja -ovi: valkoinen, pyökki, koivu
• Vasemmalle aukeavassa ovessa lehtiöpidike
• Keskiosassa valkoinen tussi- ja magneettikäyttöön soveltuva 

e3-teräsemalikirjoituspinta
• Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

tuote   tuotenumero

TK-Team delux 750 pyökki   810114

TK-Team delux 750 koivu   810115

TK-Team 750 delux taulukaapin   810139
petsaus- ja maalauslisä

tuote   tuotenumero

TK-Team 750 pyökkimelamiini   810104

TK-Team 750 koivumelamiini   810106

TK-Team 750 valkoinen melamiini  810105

koivumelamiiniPyökkimelamiini valkoinen melamiini

taulukaaPin jalusta
• Mitat: 1530 x 1950 x 750 mm
• Värit harmaa RAL 9007 ja musta RAL 9011
• Polttomaalattu teräsputkijalusta
• Varustettu neljällä pyörällä, joista kaksi lukittavissa

taulukaaPin aloitusPaketti
• Aloituspaketissa on kaikki mitä tarvitset taulukaapin käytössä: 

Paperilehtiö, tussikynäsarja (4 kynää) sekä tussipyyhin.

tuote   tuotenumero

Taulukaapin jalusta harmaa RAL 9007  716902

Taulukaapin jalusta musta RAL 9011  716903

tuote   tuotenumero

Taulukaapin aloituspaketti   821900

Lisävarusteet
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TK-Team akusto seinäpaneelit
Toimisto- ja oppiympäristön akustiset kiinnityspinnat

tk-team akusto seinäPaneelit
TK-Team akustiset seinäpaneelit sopivat toimisto- tai
oppiympäristö tiloihin, joissa halutaan toimivampaa ja
parempaa huoneakustiikkaa. Käyttämällä TK-Team akusto
seinäpaneeleita saavutetaan toimiva huoneakustiikka. Hyvä
huoneakustiikka estää äänen etenemistä muihin tiloihin.
Myös jälkikaiunta-aika lyhenee ja puheen erotettavuus
paranee huomattavasti. TK-Team akusto seinäpaneelit ovat
40 mm paksua lasivillaa, jonka päällä on kestävä kangas.
Kangasvärejä voidaan valita 12 eri värivaihtoehdosta. Akusto
seinäpaneelin reunalistat ovat kestävää terästä, jotka voidaan
pulverimaalata RAL-värikartan mukaan halutun värisiksi.
Paneeleille on myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki ja  
ne ovat täysin kierrätettäviä tuotteita.

äänenvaimennus: 
Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan.
Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja 
SAA-arvot standardin ASTM C423 mukaan

Yksityisyys:
AC=230 standardin ASTM 1376 ja E1110 mukaan

Paloturvallisuus:
Testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 
mukaan.

valkoinen 900 musta 940 vaalean beige 
620

oranssi 520

cerise 810 violetti 730 ruskea 610 sininen 720

turkoosi 710 Punainen 820 Harmaa 920 tumman 
harmaa 930

tk-team akusto seinäpaneelien vakiovärit:

todellinen äänenvaimennuskerroin
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Ilmoitustaulut ja ilmoitustaulukaapit
Ilmoitustaulut ovat käytännöllisiä apuvälineitä sisäisessä viestinnässä.

tk-team Pellavataulut
• Pellavakangaspinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat tai MDF-pyökki-/koivureunalistat

eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Pellavataulu  610 x 460 mm  140600

Pellavataulu  910 x 610 mm  140900

Pellavataulu  1210 x 910 mm  141200

Pellavataulu  1010 x1210 mm  141000

Pellavataulu  1510 x 1210 mm  141500

Pellavataulu  2010 x 1210 mm  142000

Pellavataulu  2510 x 1210 mm  142500

Pellavataulu  3010 x 1210 mm  143000

mdF-reunalistat   tuotenumero

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki

Pellavataulu  620 x 470 mm  140601K  140601P

Pellavataulu  920 x 620 mm  140901K  140901P

Pellavataulu  1220 x 920 mm  141201K  141201P

Pellavataulu  1020 x 1220 mm  141001K  141001P

Pellavataulu  1520 x 1220 mm  141501K  141501P

Pellavataulu  2020 x 1220 mm  142001K  142001P

Pellavataulu  2520 x 1220 mm  142501K  142501P

Pellavataulu  3020 x 1220 mm  143001K  143001P



32

tk-team korkkitaulut
• Luonnonvärinen korkkipinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat tai MDF-pyökki-/koivureunalistat

eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Korkkitaulu  610 x 460 mm  306000

Korkkitaulu  910 x 610 mm  309000

Korkkitaulu  1210 x 910 mm  312000

Korkkitaulu  1010 x 1210 mm  310000

Korkkitaulu  1510 x 1210 mm  315000

Korkkitaulu  2010 x 1210 mm  320000

Korkkitaulu  2510 x 1210 mm  325000

Korkkitaulu  3010 x 1210 mm  330000

mdF-reunalistat  tuotenumero

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki

Korkkitaulu  620 x 470 mm  306001K  306001P

Korkkitaulu  920 x 620 mm  309001K  309001P

Korkkitaulu  1220 x 920 mm  312001K  312001P

Korkkitaulu  1020 x 1220 mm  310001K  310001P

Korkkitaulu  1520 x 1220 mm  315001K  315001P

Korkkitaulu  2020 x 1220 mm  320001K  320001P

Korkkitaulu  2520 x 1220 mm  325001K  325001P

Korkkitaulu  3020 x 1220 mm  330001K  330001P
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tk-team korkkilinotaulut
• Forbon Bulletin Board korkkilinoleumpinta
• 12 eri väriä Forbon värikartan mukaan
• Eloksoidut alumiinireunalistat tai MDF-pyökki-/koivureunalistat

tk-team delux korkkilinotaulut
• Forbon Bulletin Board korkkilinoleumpinta
• Maalatut L-alumiinireunalistat RAL-värikartan mukaan

eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Korkkilinotaulu  610 x 460 mm  130600

Korkkilinotaulu  910 x 610 mm  130900

Korkkilinotaulu  1210 x 910 mm  131200

Korkkilinotaulu  1010 x 1210 mm  131000

Korkkilinotaulu  1510 x 1210 mm  131500

Korkkilinotaulu  2010 x 1210 mm  132000

Korkkilinotaulu  2510 x 1210 mm  132500

Korkkilinotaulu  3010 x 1210 mm  133000

l-alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Korkkilinotaulu  600 x 400 mm  130600AL

Korkkilinotaulu  900 x 600 mm  130900AL

Korkkilinotaulu  1200 x 900 mm  131200AL

Korkkilinotaulu  1000 x 1200 mm  131000AL

Korkkilinotaulu 1500 x 1200 mm  131500AL

Korkkilinotaulu  2000 x 1200 mm  132000AL

Korkkilinotaulu  2500 x 1200 mm  132500AL

Korkkilinotaulu  2700 x 1200 mm  132700AL

mdF-reunalistat   tuotenumero

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki

Korkkilinotaulu  620 x 470 mm  130601K  130601P

Korkkilinotaulu  920 x 620 mm  130901K  130901P

Korkkilinotaulu  1220 x 920 mm  131201K  131201P

Korkkilinotaulu  1020 x 1220 mm  131001K  131001P

Korkkilinotaulu  1520 x 1220 mm  131501K  131501P

Korkkilinotaulu  2020 x 1220 mm  132001K  132001P

Korkkilinotaulu  2520 x 1220 mm  132501K  132501P

Korkkilinotaulu  3020 x 1220 mm  133001K  133001P

2067

2187

2166

2202

2185

2204

2162

2201

2182

2203

2186

2205

12 eri väriä Forbon värikartan mukaan
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tk-team colour ilmoitustaulut
• Sininen, harmaa tai valkoinen kangaspinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat tai MDF-pyökki-/koivureunalistat

tk-team jutekangastaulut
• Jutekangaspinta
• Eloksoidut alumiinireunalistat

eloksoidut alumiinireunalistat

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Jutetaulu  610 x 460 mm  406000

Jutetaulu  910 x 610 mm  409000

Jutetaulu  1210 x 910 mm  412000

Jutetaulu  1010 x 1210 mm  410000

Jutetaulu  1510 x 1210 mm  415000

Jutetaulu  2010 x 1210 mm  420000

Jutetaulu  2510 x 1210 mm  425000

Jutetaulu  3010 x 1210 mm  430000

eloksoidut alumiinireunalistat + sininen kangaspinta

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Ilmoitustaulu  610 x 460 mm  150600583

Ilmoitustaulu  910 x 610 mm  150900583

Ilmoitustaulu  1210 x 910 mm  151200583

Ilmoitustaulu  1010 x 1210 mm  151000583

Ilmoitustaulu  1510 x 1210 mm  151500583

Ilmoitustaulu  2010 x 1210 mm  152000583

Ilmoitustaulu  2510 x 1210 mm  152500583

Ilmoitustaulu  3010 x 1210 mm  153000583

tk-team colour -ilmoitustaulut sininen kangaspinta

mdF-reunalistat + sininen kangaspinta  tuotenumero

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki

Ilmoitustaulu  620 x 470 mm  15060K583  15060P583

Ilmoitustaulu  920 x 620 mm  15090K583  15090P583

Ilmoitustaulu  1220 x 920 mm  15120K583  15120P583

Ilmoitustaulu  1020 x 1220 mm  15100K583  15100P583

Ilmoitustaulu  1520 x 1220 mm  15150K583  15150P583

Ilmoitustaulu  2020 x 1220 mm  15200K583  15200P583

Ilmoitustaulu  2520 x 1220 mm  15250K583  15250P583

Ilmoitustaulu  3020 x 1220 mm  15300K583  15300P583
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eloksoidut alumiinireunalistat + harmaa kangaspinta

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Ilmoitustaulu  610 x 460 mm  150600932

Ilmoitustaulu  910 x 610 mm  150900932

Ilmoitustaulu  1210 x 910 mm  151200932

Ilmoitustaulu  1010 x 1210 mm  151000932

Ilmoitustaulu  1510 x 1210 mm  151500932

Ilmoitustaulu  2010 x 1210 mm  152000932

Ilmoitustaulu  2510 x 1210 mm  152500932

Ilmoitustaulu  3010 x 1210 mm  153000932

tk-team colour ilmoitustaulut harmaa kangaspinta

eloksoidut alumiinireunalistat + valkoinen kangaspinta

tuote  leveys x korkeus  tuotenumero

Ilmoitustaulu  610 x 460 mm  15060025

Ilmoitustaulu  910 x 610 mm  15090025

Ilmoitustaulu  1210 x 910 mm  15120025

Ilmoitustaulu  1010 x 1210 mm  15100025

Ilmoitustaulu  1510 x 1210 mm  15150025

Ilmoitustaulu  2010 x 1210 mm  15200025

Ilmoitustaulu  2510 x 1210 mm  15250025

Ilmoitustaulu  3010 x 1210 mm  15300025

tk-team colour ilmoitustaulut valkoinen kangaspinta

mdF-reunalistat + harmaa kangaspinta  tuotenumero

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki

Ilmoitustaulu  620 x 470 mm  15060K932  15060P932

Ilmoitustaulu  920 x 620 mm  15090K932  15090P932

Ilmoitustaulu  1220 x 920 mm  15120K932  15120P932

Ilmoitustaulu  1020 x 1220 mm  15100K932  15100P932

Ilmoitustaulu  1520 x 1220 mm  15150K932  15150P932

Ilmoitustaulu  2020 x 1220 mm  15200K932  15200P932

Ilmoitustaulu  2520 x 1220 mm  15250K932  15250P932

Ilmoitustaulu  3020 x 1220 mm  15300K932  15300P932

mdF-reunalistat + valkoinen kangaspinta  tuotenumero

tuote  leveys x korkeus  koivu  Pyökki

Ilmoitustaulu  620 x 470 mm  15060K25  15060P25

Ilmoitustaulu  920 x 620 mm  15090K25  15090P25

Ilmoitustaulu  1220 x 920 mm  15120K25  15120P25

Ilmoitustaulu  1020 x 1220 mm  15100K25  15100P25

Ilmoitustaulu  1520 x 1220 mm  15150K25  15150P25

Ilmoitustaulu  2020 x 1220 mm  15200K25  15200P25

Ilmoitustaulu  2520 x 1220 mm  15250K25  15250P25

Ilmoitustaulu  3020 x 1220 mm  15300K25  15300P25
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tk-team ilmoitustaulukaaPit
• Eloksoitu alumiini- tai koivurunko
• Koivurunkoinen ilmoitustaulukaappi voidaan tarvittaessa 

maalata tai petsata
• Lukittavat lasiliukuovet, joiden takana ilmoitustaulupinta
• Saatavilla myös turvalaseilla
• Ilmoitustaulupinnan vaihtoehdot: Korkkilinopinta /  

Pellavapinta / e3-teräsemalipinta

ilmoitustaulukaappi   tuotenumero

tuote  leveys x korkeus x syvyys alumiinirunko  koivurunko

Ilmoitustaulukaappi valkoinen e3-teräsemalipinta 1005 x 1205 x 65 mm 241000  241000K

Ilmoitustaulukaappi valkoinen e3-teräsemalipinta 1505 x 1205 x 65 mm 241500  241500K

Ilmoitustaulukaappi valkoinen e3-teräsemalipinta 2005 x 1205 x 65 mm 242000  242000K

Ilmoitustaulukaappi pellavakangaspinta 1005 x 1205 x 65 mm 341000  341000K

Ilmoitustaulukaappi pellavakangaspinta 1505 x 1205 x 65 mm 341500  341500K

Ilmoitustaulukaappi pellavakangaspinta 2005 x 1205 x 65 mm 342000  342000K

Ilmoitustaulukaappi korkkilinopinta 1005 x 1205 x 65 mm 441000  441000K

Ilmoitustaulukaappi korkkilinopinta 1505 x 1205 x 65 mm 441500  441500K

Ilmoitustaulukaappi korkkilinopinta 2005 x 1205 x 65 mm 442000  442000K
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Valkokankaat
Korkealuokkaiset, tukevat ja kestävät valkokankaat viimeistelevät esityksen laadukkaasti.

tk-team manuaaliset ja säHkövalkokankaat
• Käsi- tai sähkökäyttöinen mattavalkoinen kolmikerroskangas
• Valkoinen teräsputkikotelo (RAL 9016)
• Katselukulma 60o, heijastuskerroin 1.0
• Helppo asentaa suoraan seinään tai kattoon
• Voidaan asentaa myös 

seinäkonsoleihin

sähkövalkokankaissa:
• Hiljainen 220 V sähkömoottori, 

käyttöpainike sis. toimitukseen
• Rajakytkimien avulla kangas voidaan 

säätää pysähtymään haluttuun 
kohtaan

• RF02 Radiotoiminen kaukosäädin 
lisävarusteena (tuotenumero 
7405TK), toimintasäde n. 30 m

square Format 1:1   

tuote  kotelon mitat Paino tuotenumero

TK-Team PMS120 -valkokangas 1200 x 1200 mm L1300 x S62 x K62 mm 7 kg 7684TK

TK-Team PMS160 -valkokangas 1600 x 1600 mm L1700 x S62 x K62 mm 9 kg 7685TK

TK-Team PMS180 -valkokangas 1800 x 1800 mm L1900 x S62 x K62 mm 10 kg 7686TK

TK-Team PMS200 -valkokangas 2000 x 2000 mm L2100 x S62 x K62 mm 12 kg 7284TK

TK-Team PMS220 -valkokangas 2200 x 2200 mm L2300 x S62 x K62 mm 14 kg 7283TK

TK-Team PMS240 -valkokangas 2400 x 2400 mm L2500 x S82 x K82 mm 16 kg 7285TK

TK-Team PMS280 -valkokangas 2800 x 2800 mm L2900 x S82 x K82 mm 19 kg 7581TK

TK-Team PMS300 -valkokangas 3000 x 3000 mm L3100 x S82 x K82 mm 21 kg 7582TK

Manuaaliset valkokankaat:
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video Format 4:3   

tuote  kotelon mitat Paino tuotenumero

TK-Team PMV160 -valkokangas 1600 x 1200 mm L1700 x S62 x K62 mm 9 kg 7687TK

TK-Team PMV180 -valkokangas 1800 x 1350 mm L1900 x S62 x K62 mm 10 kg 7688TK

TK-Team PMV200 -valkokangas 2000 x 1500 mm L2100 x S62 x K62 mm 12 kg 7689TK

TK-Team PMV220 -valkokangas 2200 x 1650 mm L2300 x S62 x K62 mm 14 kg 7690TK

TK-Team PMV240 -valkokangas 2400 x 1800 mm L2500 x S82 x K82 mm 16 kg 7691TK

TK-Team PMV280 -valkokangas 2800 x 2100 mm L2900 x S82 x K 82 mm 19 kg 7692TK

TK-Team PMV300 -valkokangas 3000 x 2250 mm L3100 x S82 x K 82 mm 21 kg 7693TK

square Format 1:1   

tuote  kotelon mitat Paino tuotenumero

TK-Team PES120 -valkokangas 1200 x 1200 mm L1300 x S62 x K62 mm 11 kg 7780TK

TK-Team PES160 -valkokangas 1600 x 1600 mm L1700 x S62 x K62 mm 12 kg 7781TK

TK-Team PES180 -valkokangas 1800 x 1800 mm L1900 x S62 x K62 mm 14 kg 7782TK

TK-Team PES200 -valkokangas 2000 x 2000 mm L2100 x S62 x K62 mm 15 kg 7784TK

TK-Team PES220 -valkokangas 2200 x 2200 mm L2300 x S62 x K62 mm 17 kg 7783TK

TK-Team PES240 -valkokangas 2400 x 2400 mm L2500 x S82 x K82 mm 18 kg 7785TK

TK-Team PES280 -valkokangas 2800 x 2800 mm L2900 x S82 x K82 mm 20 kg 7786TK

TK-Team PES300 -valkokangas 3000 x 3000 mm L3100 x S82 x K82 mm 22 kg 7787TK

video Format 4:3    

tuote  kotelon mitat Paino tuotenumero

TK-Team PEV160 -valkokangas 1600 x 1200 mm L1700 x S62 x K62 mm 13 kg 7710TK

TK-Team PEV180 -valkokangas 1800 x 1350 mm L1900 x S62 x K62 mm 14 kg 7711TK

TK-Team PEV200 -valkokangas 2000 x 1500 mm L2100 x S62 x K62 mm 15 kg 7712TK

TK-Team PEV220 -valkokangas 2200 x 1650 mm L2300 x S62 x K62 mm 17 kg 7713TK

TK-Team PEV240 -valkokangas 2400 x 1800 mm L2500 x S82 x K82 mm 18 kg 7714TK

TK-Team PEV280 -valkokangas 2800 x 2100 mm L2900 x S82 x K82 mm 20 kg 7715TK

TK-Team PEV300 -valkokangas 3000 x 2250 mm L3100 x S82 x K82 mm 22 kg 7716TK

Sähkövalkokankaat:
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da-lite cosmoPolitan large  valkokankaat

tuote   Paino tuotenumero

Da-Lite Cosmopolitan 12 3660 x 3660 mm 88 kg 778800
Kotelon kokonaisleveys 3900mm

Da-Lite Cosmopolitan 14 4270 x 4270 mm 104 kg 779000
Kotelon kokonaisleveys 4510 mm

Da-Lite Cosmopolitan 16 4880 x 4880 mm 120 kg 779100
Kotelon kokonaisleveys 5120 mm

da-lite senior  valkokankaat

tuote   Paino tuotenumero

Da-Lite Senior 14 4270 x 4270 mm 159 kg 779600
Kotelon kokonaisleveys 4850 mm

Da-Lite Senior 16 4880 x 4880 mm 181 kg 779700
Kotelon kokonaisleveys 5460 mm

Da-Lite Senior 18 5490 x 5490 mm 216 kg 779800
Kotelon kokonaisleveys 6070 mm

Da-Lite Senior 20 6100 x 6100 mm 287 kg 779900
Kotelon kokonaisleveys 6680 mm

tk-team jalustavalkokangas 
lattiakotelolla
• Musta alumiinikotelo
• Katselukulma 50°, heijastuskerroin 1,2
• Kangas on helppo nostaa ja laskea teleskooppivarren avulla

tk-team jalustavalkokangas
• Musta alumiinikotelo
• Katselukulma 50°, heijastuskerroin 1,0
• Kangas on helppo nostaa ja laskea teleskooppivarren avulla

video Format 4:3  

tuote   Paino tuotenumero

TK-Team PSV120 -valkokangas 1200 x 900 mm 8 kg 7396TK

TK-Team PSV160 -valkokangas 1600 x 1200 mm 9 kg 7397TK

TK-Team PSV180 -valkokangas 1800 x 1350 mm 10 kg 7398TK

TK-Team PSV200 -valkokangas 2000 x 1500 mm 11 kg  7399TK

square Format 1:1  

tuote   Paino tuotenumero

TK-Team TRS120 -valkokangas 1200 x 1200 mm 8 kg 7381TK

TK-Team TRS160 -valkokangas 1600 x 1600 mm 10 kg 7382TK

TK-Team TRS180 -valkokangas 1800 x 1800 mm 11 kg 7383TK

TK-Team TRS200 -valkokangas 2000 x 2000 mm 13 kg 7384TK

TK-Team TRS220 -valkokangas 2200 x 2200 mm 14 kg 7385TK

TK-Team TRS240 -valkokangas 2400 x 2400 mm 15 kg 7386TK
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tk-team HeijastusPinnat
• 70 mm leveät mustat reunat
• Mattavalkoinen heijastuspinta
• Asennetaan suoraan seinään
• Asennustarvikkeet sis. toimitukseen

Widescreen Format 16:9

tuote   tuotenumero

TK-Team heijastuspinta 1300 x 730 mm  79130W

TK-Team heijastuspinta 1500 x 980 mm  79150W

TK-Team heijastuspinta 1800 x 1010 mm  79180W

TK-Team heijastuspinta 2000 x 1125 mm  79200W

TK-Team heijastuspinta 2200 x 1235 mm  79220W

TK-Team heijastuspinta 2400 x 1350 mm  79240W

TK-Team heijastuspinta 2800 x 1575 mm  79280W

video format 4:3

tuote   tuotenumero

TK-Team heijastuspinta 1300 x 975 mm  79130V

TK-Team heijastuspinta 1500 x 1125 mm  79150V

TK-Team heijastuspinta 1800 x 1350 mm  79180V

TK-Team heijastuspinta 2000 x 1500 mm  79200V

TK-Team heijastuspinta 2200 x 1650 mm  79220V

TK-Team heijastuspinta 2400 x 1800 mm  79240V

TK-Team heijastuspinta 2800 x 2100 mm  79280V

tk-team Wet-Wipe projection screen
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tk-team delux HeijastusPinta
• 10 mm leveät mustat alumiiniset reunat
• Mattavalkoinen teräsemalinen e3-heijastuspinta
• Soveltuu erityisen hyvin lähiprojisointiin
• Toimii myös märkäpyyhittävänä kirjoituspintana
• Asennetaan suoraan seinään
• Asennustarvikkeet sisältyy toimitukseen

tk-team ja da-lite valkokankaiden 
lisätarvikkeet

tuote   tuotenumero

TK-Team valkokankaan seinäkonsolipari 780100
Mitat 150 x 200 mm

TK-Team Valkokankaan seinäkonsolipari KW-30 780102
Mitat 500 x 250 mm

Sähkövalkokankaan käyttöpainike MS01 7404TK

Sähkövalkokankaan radio-ohjaus RF02 7405TK

Valkokankaan vetotanko  613000

tuote  tuotenumero

TK-Team Delux heijastuspinta 79180VW
1800 x 1350 mm/4:3

TK-Team Delux heijastuspinta 79200VW
2000 x 1500 mm/4:3

TK-Team Delux heijastuspinta 79180WW
1800 x 1012 mm/16:9

TK-Team Delux heijastuspinta 79200WW
2000 x 1125 mm/16:9

TK-Team Delux heijastuspinta 79240WW
2400 x 1350 mm/16:9

sähkövalkokankaan käyttöpainike ms01

tk-team valkokankaan seinäkonsolit

tk-team kW-30 -seinäkonsolittk-team vetotanko
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tk-team liukukisko
• Toimituspituus 6000 mm
• Väri: valkoinen RAL 9010
• Päätepysäyttimet (2 kpl) ja kiinnityslevyt (7 kpl) sis. 

toimitukseen
• Kiinnityslevyjen avulla voidaan asentaa suoraan kattoon  

tai konsoleihin

tk-team liukukiskon seinäkonsolit
• Yhdelle, kolmelle tai kuudelle TK-Team -liukukiskolle
• Väri valkoinen RAL 9010
• Liukukisko kiinnitetään kiinnityslevyillä konsoleihin
• Asennussuositus 1 konsoli/metri

tuote    tuotenumero

TK-Team -liukukisko, valkoinen 6000 mm  600000

tuote    tuotenumero

TK-Team -liukukiskon seinäkonsoli 600500
250 x 250 mm, yhdelle kiskolle

TK-Team -liukukiskon seinäkonsoli 600600
500 x 250 mm, kolmelle kiskolle

TK-Team -liukukiskon seinäkonsoli 600700
750 x 250 mm, kuudelle kiskolle

Liukukiskojärjestelmä
Liukukiskojärjestelmä mahdollistaa valkokankaiden, karttahissien ja 

karttaputkien joustavan ja tehokkaan käytön.



43

tk-team liukukiskon kattokonsolit
• Yhdelle tai kolmelle TK-Team -liukukiskolle
• Väri valkoinen RAL 9010
• Liukukisko kiinnitetään kiinnityslevyillä konsoleihin
• Asennussuositus 1 konsoli/metri

tk-team liukukiskon karttaHissit
• Käytetään karttojen ripustamista ja liikuttamista varten. Kartat 

ripustetaan karttahississä oleviin koukkuihin.
• 2 kpl liukupaloja sis. toimitukseen
• Karttahissiä saatavana valkoisessa kotelossa tai ilman koteloa

tk-team liukukiskon karttaPutket
• Käytetään karttojen ripustamista ja liikuttamista varten. Kartat 

ripustetaan karttaputkeen kaksipuolisella teipillä.
• 2 kpl liukupaloja sis. toimitukseen

tk-team liukukiskon lisätarvikkeet

tuote    tuotenumero

TK-Team -liukukiskon kattokonsoli, 600800
yhdelle kiskolle

TK-Team -liukukiskon kattokonsoli, 600400
kolmelle kiskolle

tuote    tuotenumero

TK-Team -liukukiskon karttahissi  600910
valkoisella kotelolla 580 x 85 x 65 mm

TK-Team -liukukiskon karttahissi  600900
ilman koteloa 580 x 85 x 65 mm

tuote    tuotenumero

TK-Team -liukukiskon karttaputki 615000
1500 x 85 x 65 mm

TK-Team -liukukiskon karttaputki 619000
1900 x 85 x 65 mm

TK-Team -liukukiskon karttaputki 621000
2100 x 85 x 65 mm

TK-Team -liukukiskon karttaputki 623000
2300 x 85 x 65 mm

TK-Team -liukukiskon karttaputki 625000
2500 x 85 x 65 mm

tuote    tuotenumero

TK-Team -liukukiskon vetotanko, pituus 1200 mm  613000

TK-Team -liukukiskon vetonaru   630000

TK-Team -liukukiskon liukupala   600300

TK-Team -liukukiskon päätepysäyttäjä  600200

TK-Team -liukukiskon kiinnityslevy  600100
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tuote    tuotenumero

TK-Team Flex -dataprojektoriteline, harmaa  121026

TK-Team Flex -dataprojektoriteline, musta  121027

tuote    tuotenumero

TK-Team LCD/Plasma TV-teline, harmaa  121029

TK-Team LCD/Plasma TV-teline, musta  121031

tuote    tuotenumero

TK-Team CM01 -dataprojektoriteline  121030

AV-telineet ja -pöydät

tk-team Flex dataProjektoriteline
• Vakiovärit: harmaa (RAL 9007) tai musta (RAL 9011)
• Kattoputken pituus säädettävissä 370–580 mm
• Kattolaatan mitat: 70 x 120 mm

tk-team lcd/Plasma tv-teline
• Sopii yleisimpiin LCD/Plasma-televisioihin
• Kuvaruudun kallistuskulma säädettävissä ja lukittavissa
• Vakiovärit: harmaa (RAL 9007) ja musta (RAL 9011)
• Seinä-/kattoputken säätöväli 500–700 mm
• Seinä-/kattolaatan mitat: 210 x 220 mm
• Vastaanottimen kiinnityspisteiden max L645 mm, K410 mm

tk-team cm01 dataProjektoriteline
• Väri: valkoinen (RAL 9003)
• Kattoputken pituus säädettävissä 430–630 mm
• Kattolaatan mitat: 100 x 105 mm

tk-team cm01 dataprojektoriteline

tk-team Flex dataprojektoriteline tk-team lcd/Plasma tv-teline
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tuote    tuotenumero

TK-Team -multimediapöytä, pyökkimelamiini  500400

TK-Team -multimediapöytä, koivumelamiini  500404

TK-Team -multimediapöytä, valkoinen melamiini  500402

TK-Team -multimediapöytä, pyökkiviilu  500403

TK-Team -multimediapöytä, koivuviilu  500401

TK-Team -multimediapöydän petsauslisä  500400M

tuote    tuotenumero

TK-Team -multimediapöytä, pyökkimelamiini  500701

TK-Team -multimediapöytä, koivumelamiini  500705

TK-Team -multimediapöytä, valkoinen melamiini  500703

TK-Team -multimediapöytä, pyökkiviilu  500704

TK-Team -multimediapöytä, koivuviilu  500702

TK-Team -multimediapöydän petsauslisä  500700M

tuote    tuotenumero

TK-Team -dataprojektoripöytä, pyökkimelamiini  500601

TK-Team -dataprojektoripöytä, koivumelamiini  500605

TK-Team -dataprojektoripöytä, valkoinen melamiini  500603

TK-Team -dataprojektoripöytä, pyökkiviilu  500604

TK-Team -dataprojektoripöytä, koivuviilu  500602

TK-Team -dataprojektoripöydän petsauslisä  500600M

tk-team multimediaPöYtä alakaaPilla
• Multimediapöydässä lukollinen alakaappi sekä kaksi 

portaattomasti säädettävää sivutasoa
• Säädettävien tasojen mitat: 530 x 440 mm
• Alakaapin mitat: L850 x K600 x S480 mm
• Jalustan mitat: L1120 x K760-1000 x S500 mm
• Pyörällisessä jalustassa neljä pyörää, joista kaksi lukittavissa
• Jalustan väri harmaa (RAL 9007)
• Kaapin takana läpiviennit johdoille
• Viilupintaiset pöydät voidaan petsata

tk-team multimediaPöYtä avoHYllYllä
• Multimediapöydässä kaksi portaattomasti säädettävää sivutasoa
• Säädettävien tasojen mitat: 530 x 440 mm
• Avohyllyjen mitat: 850 x 460 mm
• Jalustan mitat: L1120 x K760-1000 x S500 mm
• Jalustassa neljä pyörää, joista kaksi lukittavissa
• Jalustan väri harmaa (RAL 9007)
• Viilupintaiset pöydät voidaan petsata

tk-team dataProjektoriPöYtä
• Kallistussäädettävä projektoritaso
• Projektoritason mitat: 400 x 400 mm
• Jalustan mitat: korkeus 700–1150 mm, leveys 550 mm
• Pyörällisessä jalustassa kolme lukittavaa pyörää
• Jalustan väri harmaa (RAL 9007)
• Viilupintaiset pöydät voidaan petsata
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Dokumenttikamerat
Laadukkaista dokumenttikameroista on useita versioita moneen eri käyttöön.

tuote tk-team 60B tk-team 90B tk-team 130B

sensori  1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS

Pikseleitä 680 000 850 000 1 320 000

Zoom  10x optinen, 9x optinen, 9x optinen,

  12x digitaalinen 12x digitaalinen 12x digitaalinen

resoluutio SVGA 800 x 600 XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024

tuotenumero  113060B 113090B 113130B 

tk-team dokumenttikamera
Dokumenttikamera pystyy kätevästi yhdistämään kaksi erilaista  
maailmaa toisiinsa: visuaalisen ja tietoteknisen. Dokumentti-
kameran avulla voi tehdä aivan kaiken minkä piirtoheittimenkin 
kanssa – vaikkapa kirjoittaa kalvoille niin kuin ennenkin ja näyttää 
tosiaikaista kuvaa valkokankaalla. Dokumenttikamera digitoi 
kaiken visuaalisen aineiston ja tallentaa sen muotoon, joka on 
yhteensopiva muiden tietoteknisten sovellusten ja ohjelmien 
kanssa. Tuttuja piirtoheitinkalvoja voi edelleenkin käyttää, 
mutta koska ne voidaan samanaikaisesti digitoida ja tallentaa 
tietokoneen muistiin,  niitä ei enää toistamiseen tarvita. Kaikissa 
TK-Team dokumenttikameroissa on myös sisäinen muisti, johon 
voidaan tallentaa kymmenittäin näitä “digitaalisia kalvoja”.
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tuote tk-team 2331 tk-team 3380 

sensori  1/3 CMOS 1/3 CMOS

Pikseleitä 2 000 000 2 000 000

Zoom  9x optinen, 12x digitaalinen,

  12x digitaalinen 12x digitaalinen

resoluutio SXGA 1280 x 1024 SXGA 1280 x 1024

tuotenumero 1132331 1133380

tk-team 3380tk-team 2331
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LCD kosketusnäytöt
Interaktiiviset kosketusnäytöt toimisto- ja opetuskäyttöön

tuote    tuotenumero

TK-Team LCD kosketusnäyttö 55”  18GL0155

TK-Team LCD kosketusnäyttö 65”  18GL0165

tk-team lcd kosketusnäYtöt
TK-Team LCD kosketusnäytöt tarjoavat laajan valikoiman 
monipuolisia kosketusnäyttöjä, joiden avulla esityksesi siirtyvät 
uudelle tasolle. Kaikki se mitä voit tehdä tietokoneesi Windows 
tai muilla ohjelmilla voidaan tehdä myös TK-Team LCD 
kosketusnäytöllä: voit elävöittää esim. PowerPoint esitystäsi 
tekemällä muistiinpanoja sormella esityksesi päälle. Tämän 
kaiken voit tietenkin tallentaa tietokoneesi muistiin ja jakaa 
eteenpäin sähköpostilla.  Näyttöjen yhteyteen voimme tarjota 
monipuolisen WizTeach ohjelman. WizTeach ohjelma tarjoaa 
opetus- ja toimistoympäristöön havainnollisia työkaluja asioiden 
elävöittämiseen ja korostamiseen. TK-Team LCD kosketusnäyttö 
voidaan asentaa suoraan seinään tuotteen mukana tulevalla 
seinätelineellä. Näyttö voidaan asentaa myös pyörillä varustettuun 
lattiatelineeseen. Valikoimassa on seuraavat näyttökoot: 55” ja 65”.

oHjelma
Tuotteen mukana tulee kirjoitusohjelma, joka toimii seuraavilla 
ohjelmistoversioilla: Vista, XP, Windows 7, Linux ja Mac OS. 
Windows 7 käyttöjärjestelmällä näyttö toimii myös DualTouch 
tekniikalla.

tekniikka
Kosketusnäyttöjen tekniikka perustuu  LCD tekniikkaan, jonka 
käyttöikä on yli 50.000 tuntia. Kosketusnäyttö on turvalasin 
takana, joka kestää kovaa jatkuvaa käyttöä ja se on helposti 
puhdistettavissa. Näytössä on valmiina laadukkaat kaiuttimet ja se 
toimii myös normaalina televisiovastaanottimena. (vaatii digiboxin).  
Näytöt ovat varustettu monipuolisilla liitännöillä eri eri ääni– ja 
kuvalähteitä varten. Näyttöä voidaan ohjata joko kaukosäätimellä 
tai RS232 ohjaimella tietokoneelta.
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Tarvikkeet
Oheistarvikkeita tuotteille ja esitystilaan.

tussikynäsarja 
• Alkoholipohjaiset taulutussit
• 4 kpl taulutusseja
• Sininen, punainen, musta, vihreä
tuotenumero: 830200

tussipyyhin
• Magneettinen
• Vaihtopinnalla
• Valkoinen
tuotenumero: 825100

tussitaulun aloituspaketti 
• 4 kpl taulutusseja
• 1 kpl tussipyyhin
• 10 kpl pyyhkimen vaihtopintoja
• 10 kpl magneetteja
• 1 kpl puhdistusneste
tuotenumero: 825000

vaihtopintasarja
• 10 kpl tussipyyhkimen vaihtopintoja
tuotenumero: 830000

taulukaapin aloituspaketti
• 4 kpl taulutusseja
• 1 kpl tussipyyhin
• 1 kpl paperilehtiö (50 arkkia)
tuotenumero: 821900

kynäteline
• Kiinnittyy magneetin avulla esim. 

tussitauluun
• Neljälle kynälle
• Valkoinen
tuotenumero: 822100
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lukujärjestystaulu 
• Mitat 300 x 200 mm
• Läpinäkyvä muovisuojus
• Eloksoidut alumiinilistat
tuotenumero: 84200

liitutaulun liidut
• 16 x 100 kpl pkt
tuotenumero: 999700

taulumagneetti + koukku
• Ø 40 mm
• Valkoinen
tuotenumero: 840200

Paperilehtiö
• Mitat 600 x 850 mm
• 50 arkkia/lehtiö
• Blanco 
• 50 x 50 mm ruudut 
tuotenumero: 821100

magneettinauha
• Väri valkoinen
• Tarrakiinnitys
• Myydään metreittäin
tuotenumero: 696035

taulumagneetit 
• 10 kpl magneetteja
• Ø 30 mm
• Useita eri värejä
tuotenumero: 840100

lehtiöpidike
• Mitat 630 x 35 mm
• Valkoinen
• Ruuvikiinnitys
tuotenumero: 850800

Puhdistusneste
• Tussitaulun puhdistukseen
• Spray-pullo 250 ml
tuotenumero: 841000

korkkilinolista
• Mitat 1000 x 50 mm
• Kiinnitys seinään ruuveilla
tuotenumero: 891000



tauluporras
• Mitat: 420 x 420 x 420 mm
• Jalustan väri harmaa RAL 9007
tuotenumero: 890400

tauluvälineet:

• Karttakeppi
tuotenumero: 850200

• Tauluviivain
tuotenumero: 850300

• Astemitta
tuotenumero: 850400

• Tauluharppi 
tuotenumero: 850500

• Taulukolmio 45/90 astetta 
tuotenumero: 850600

• Taulukolmio 30/60/90 astetta
tuotenumero: 850700

liitutaulun pyyhin
• Kuiva pyyhin, ei vaadi kastelua
• Valkoinen/sininen
tuotenumero: 825200

tauluvälinekaapit
• Valkoinen melamiini
• Koivu- tai pyökkiviilu
• Mitat: L410 x K1205 x S110 mm
• Oven kätisyys vaihdettavissa
• Varustettu kalustelukolla
• Saatavana välinein tai ilman 

välineitä

tuote    tuotenumero

Tauluvälinekaappi, valkoinen melamiini ilman välineitä  850000

Tauluvälinekaappi, koivuviilu ilman välineitä  850000K

Tauluvälinekaappi, pyökkiviilu ilman välineitä  850000P

Tauluvälinekaappi, valkoinen melamiini sis. tauluvälineet  850100

Tauluvälinekaappi, koivuviilu sis. tauluvälineet  850100K

Tauluvälinekaappi, pyökkiviilu sis. tauluvälineet  850100P
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