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Yritys

YRITYS

HISTORIA

Kun yrityksenne, yhtiönne tai asiakkaanne tarvitsevat sisätai ulko-opasteita, jotka ovat laadukkaita, tarvittaessa uniikkeja ja tilaan varta vasten suunniteltuja, on Versaali Oy oikea
valinta.
Olemme olleet markkinoilla vuodesta 1951 ja aina alan edelläkävijänä. Meille mahdotonkin on mahdollista, sillä innovoivat osaajamme kykenevät ratkaisemaan ja tuottamaan uusia
opastemalleja. Tarjoamme opasteita yksittäisistä kappaleista
aina monipuolisiin opastejärjestelmiin. Vakiotuotteet kuten
porras- ja ilmoitustaulut, nimikilvet ja turvaopasteet toimitamme suoraan varastostamme.

Versaali Oy:n historia ulottuu 1950-luvun alkuun,
jolloin veljekset Toivo ja Eino Ahokas innostuivat markkinoille tulleesta uudesta materiaalista,
muovista. Yrittäjähenkiset miehet saivat idean
alkaa valmistamaan porrastauluja ja niihin vaihtokirjaimia. Veljekset perustivat yrityksen nimeltä
Tähti-Muovi. Alussa perustajia oli neljä, mutta
pian Toivo ja Eino jäivät yhdessä pyörittämään
yritystä. Jo yrityksen alkuvuosina osaaminen ja
laadukkuus palkittiin, sillä vuonna 1955 yritykselle
myönnettiin kultainen mitali kotimaisen tuotannon
laatukilpailussa.

Versaali Oy on ollut opastamassa tuhansia asiakkaita
vuosien varrella. Olemme panostaneet palvelun laatuun ja
toimitusvarmuuteen. Vuonna 1999 saimme ensimmäisenä
suomalaisena opastetalona ISO9002 laatusertifikaatin sekä
vuonna 2003 ISO9001 sertifikaatin. Kannamme vastuuta
myös ympäristöstä, josta meille on myönnetty vuonna 2005
ISO14001 ympäristösertifikaatti. Toimintajärjestelmä auditoidaan vuosittain ja toimintaa kehitetään jatkuvasti laadun
takaamiseksi. Rakentamisen Laatu RALA Ry:n arviointilautakunta on myöntänyt Versaali Oy:lle pätevyystodistuksen
vuonna 2004 ja meillä on AAA-luottoluokitus ollut vuodesta
2006 lähtien.

Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tapahtui
1970-luvulla ja vuosien varrella jatkajat ostivat
yrityksiä mm. Kilpiteos, Willmex ja Finnletter, sillä
toimintaa haluttiin laajentaa. Metallikilpi perustettiin vuonna 1979 valmistamaan messinkisiä ovi- ja
emalikilpiä. Versaali Oy syntyi näiden erikoistuneiden ja pitkään markkinoilla olleiden yritysten
yhdistäessä voimansa vuonna 1993. Perheyritystä johtaa tänä päivänä jälkikasvu kolmannessa
polvessa. Osaaminen on yhä vain laajentunut ja
nykyisin toiminta kattaa lähes kaikki materiaalit ja
työstötekniikat.
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Edustus- ja muistokilvet
Tuote-esite 2022
KILVET
Asiakkaan toivomuksesta valmistetaan yksilöllisiä
ja koristeellisia kilpiä. Niitä tuotetaan usealla eri
menetelmällä: kaivertamalla, kemiallisesti koneistamalla eli ”syövyttämällä”, mekaanisesti tietokoneohjatusti (CNC) kaivertamalla, laserleikkaamalla,
painamalla ja PVC-kalvottamalla.
Materiaaleina voidaan käyttää muovia, metallia,
puuta, lasia jne. Käytössänne on uusin teknologia
ja perinteinen kädentaito.
MUISTOKILVET
Versaali Oy on usean hautausmaan sopimustoimittaja muistokilpien osalta. Toimitamme kohteisiin sekä uurna- että muita muistokilpiä.
Useimmiten kilpien materiaali, tekstin sisältö ja
pintakäsittely on ohjeistettu hautausmaakohtaisesti. Mikäli halutaan yksilöllinen muistokilpi, suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä tilaajan,
hautausmaan ja valmistajan kanssa.

Kilpien ulkonäköön voidaan vaikuttaa
erilaisilla käsittelyillä mm. patinoimalla,
hiomalla ja hiekkapuhaltamalla. Kohokuviointeja saadaan aikaan liittämällä
pintaan muotoon koneistettuja objekteja.
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Emalikilvet
Tuote-esite 2022
Emali on erinomainen käyttömateriaali. Se on valonkestävä, kestää arktiset säävaihtelut ja korroosion. Lisäksi se on helposti puhdistettava ja likaa
hylkivä materiaali.
Kestävyytensä ansiosta emalilla on lähes rajattomat käyttökohteet, kuten katukilvet, talojen ja
porraskäytävien numerointi, kielto- ja varoituskilvet, muistomerkit, infokilvet, opasteet, nimi- ja
mainoskilvet, konsulaatti- ja suurlähetystökilvet,
kunta- ja kaupunkivaakunat ym.
Teräslevylle valmistettavan emalikilven koko
vaihtelee 50 x 50 mm - 350 x 200 mm, katso alla
olevaa taulukkoa.
Varastoaihiokoot
400x80 mm

200x200 mm

150x150 mm

350x200 mm

200x150 mm

150x50 mm

350x150 mm

200x100 mm

50x50 mm

300x100 mm

200x50 mm

EMALIKILVET

Kiinteistönumerot ja porrastunnukset

2-riviset

200 x 200 mm

Kilven koko 350 x 200 mm

200 x 100 mm

Kilven koko 350 x 150 mm

150 x 150 mm

1-riviset

150 x 50 mm

kilven koko 300 x 100 mm

50 x 50 mm

1-riviset
kilven koko 400 x 80 mm
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Pienkilvet ja erikoistyöt
Tuote-esite 2022
•
•
•
•
•
•

Nimineulat, avainperät
Käyttöpaneelit
Koneistetut pienkappaleet
Muistokilvet
Kaiverretut tunnukset ja 3-ulotteiset kuviot
Laserleikatut kuviot ja tekstit
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Muotoonleikatut kirjaimet
Tuote-esite 2022
Tekstityksiin voidaan käyttää irtokirjaimia, jotka valmistetaan metalleista tai muoveista. 3-ulotteiset tekstit voidaan kiinnittää joko suoraan alustaan tai erikseen alustaksi valittuun kilpeen mm. puuhun, metalliin, muoviin.

esim. polttomaalaus, eloksointi, patinointi tai hiekkapuhallus. Erilaisia kiinnitystapoja ovat mm. tappikiinnitys,
kiskokiinnitys, liimaus tai teippikiinnitys. Kirjasinmalli ja
muoto toteutetaan tilauksen mukaisesti.

Irtokirjaimia työstetään useista materiaaleista, mm. alumiini, messinki ja akryyli. Valmistusmenetelminä cnc-koneistus sekä laserleikkaus. Ulkonäköön voidaan materiaalivalinnan lisäksi vaikuttaa erilaisilla pintakäsittelyillä,

IRTOKIRJAIMET JA TEKSTIT
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Muotoonleikatut kirjaimet
Tuote-esite 2022
JULKISIVU- JA SEINÄTEKSTIT
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Muotoonleikatut kirjaimet
Tuote-esite 2022
LOGOT
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Muotoonleikatut kirjaimet
Tuote-esite 2022
SYMBOLIT
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Porras-, ilmoitus- ja
hinnastotaulut

Tuote-esite 2022

PORRASTAULUT
Vakioporrastauluissa on mustalla huopakankaalla
verhoiltu, irtokirjaimia varten uritettu pohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys
akryylisuojapinnalla, jossa on ruuvilukitus.
Kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Kehykset saa tavilla myös kromattuna, messinkisenä, maalattuna tai erikoissävyyn eloksoituna. Lisäksi puukehykset mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita
useista vaihtoehdoista.
ILMOITUSTAULUT
Vakioilmoitustauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu sileä tartuntapinta ja hopeanväriseksi
eloksoitu saranallinen alumiinikehys akryylisuojapinnalla, jossa on ruuvilukitus. Kiinnitystarvikkeet
liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin
saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset
ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi
valita useista vaihtoehdoista.
LUKITUSVAIHTOEHDOT
Porras- ja ilmoitustauluissa lukitusvaihtoehtoina
ovat myös kehyksen sivuun upotettu kalustelukko
tai edestä lukittava Abloy-lukko sekä magneet tisalpalukitus. Yli 800 mm ja sitä korkeammissa
tauluissa aina 2 kiinnitysmekanismia.
LUKOT
Tuotekoodi
V2-LUMA-0001

magneettisalpalukitus

V2-LUPI-0001

kalustelukko

V2-LUPI-3281

Abloy-lukitus
(kehykseen upotettu)

ME48-0002-10

lukkovalmius
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Porras-, ilmoitus- ja
hinnastotaulut

Tuote-esite 2022

HINNASTO- JA ILMOITUSTAULUT
Ulkokäyttöön valmistetuissa ilmoitustauluissa on vakioväreinä harmaa tai beige korkkilinoleum-pohja, hopeanväriin eloksoitu saranoitu
alumiinikehys sekä suojapinta kirkasta muovia.
Lukitus on kuten vakioporras- ja ilmoitustauluissa.
Taulu ei ole roiskevesitiivis.

Halltex-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä.
Pohja kangaspäällystettyä Halltex-levyä. Taulut
ovat ilman suojapintaa.

Korkki-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja
on mdf-kuitulevyä johon on kiinnitetty 5 mm:n
luonnonkorkki. Myös eriväriset korkkilinoleumit
ovat mahdollisia. Taulut ovat ilman suojapintaa.

Hinnastotaulujen kehys on hopeanväriseksi
eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Tauluissa
mustalla huopakankaalla verhoiltu irtokirjaimia
varten uritettu pohja. Taulut ilman suojapintaa.
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Porras-, ilmoitus- ja
hinnastotaulut
TUOTENUMERO

KOKO

Tuote-esite 2022
HUOM.

PORRASTAULUT
PT01-3030-50

300 x 300 mm

6-8 nimelle

PT01-3050-50

300 x 500 mm

12-15 nimelle

PT01-4560-50

450 x 600 mm

16-20 nimelle

PT01-4570-50

450 x 700 mm

21-25 nimelle

PT01-6080-50

600 x 800 mm

50 nimelle

PT01-7590-10

750 x 900 mm

70 nimelle

PT02-3030-10

300 x 300 mm

tekstit ladottuna

PT02-3050-10

300 x 500 mm

tekstit ladottuna

PT02-4560-10

450 x 600 mm

tekstit ladottuna

PT02-4570-10

450 x 700 mm

tekstit ladottuna

PT02-6080-10

600 x 800 mm

tekstit ladottuna

PT02-7590-10

750 x 900 mm

tekstit ladottuna

ILMOITUSTAULUT
IT01-3030-50

300 x 300 mm

IT01-3050-50

300 x 500 mm

IT01-4560-50

450 x 600 mm

IT01-4570-50

450 x 700 mm

IT01-6080-50

600 x 800 mm

IT01-7590-10

750 x 900 mm

ILMOITUSTAULUT ULKOKÄYTTÖÖN
IT02-3050-10

300 x 500 mm

IT02-4560-10

450 x 600 mm

IT02-4570-10

450 x 700 mm

IT02-6080-10

600 x 800 mm

IT02-7590-10

750 x 900 mm

HALLTEX-ILMOITUSTAULUT
IT03-3050-10

300 x 500 mm

IT03-4060-10

400 x 600 mm

IT03-5060-10

500 x 600 mm

IT03-6060-10

600 x 600 mm

KORKKI-ILMOITUSTAULUT
IT04-3050-10

300 x 500 mm

IT04-4060-10

400 x 600 mm

IT04-5060-10

500 x 600 mm

IT04-6060-10

600 x 600 mm

HINNASTOTAULUT
HT01-3020-10

300 x 200 mm

kehykset eloksoitua alumiinia

HT01-3050-10

300 x 500 mm

kehykset eloksoitua alumiinia

HT01-4560-10

450 x 600 mm

kehykset eloksoitua alumiinia

HT01-6080-10

600 x 800 mm

kehykset eloksoitua alumiinia

HT06-3020-10

300 x 200 mm

kehykset lakattua puuta

HT06-3050-10

300 x 500 mm

kehykset lakattua puuta

HT06-4560-10

450 x 600 mm

kehykset lakattua puuta

HT06-6080-10

600 x 800 mm

kehykset lakattua puuta

PT01-5037-10

500 x 370 mm

16-20 nimelle

PT01-7237-10

720 x 370 mm

24-30 nimelle

PT01-5066-50

500 x 660 mm

36-40 nimelle

A4-STANDARDIKOON PORRASTAULUT

A4-STANDARDIKOON ILMOITUSTAULUT
IT01-5037-10

500 x 370 mm

A4 x 2 kpl

IT01-7237-10

720 x 370 mm

A4 x 3 kpl

IT01-5066-50

500 x 660 mm

A4 x 4 kpl

IT01-7266-10

720 x 660 mm

A4 x 6 kpl
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Ovinimikilvet ja vaihtokirjaimet
Tuote-esite 2022
OVINIMIKILVET
Ovinimikilpien kehykset ovat kromattua tai lakattua messinkiä tai kirkasta muovia. Kirjainten
kiinnityspinta on mustaa, uritettua muovia. Kilvissä
on ruuvilukitus ja ovikilvet toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. Kilpiin soveltuvat 13 mm ja 19 mm
korkeat vaihtokirjaimet. Kilpeen, joka ladotaan
13mm:n kirjaimilla, mahtuu 2 tekstiriviä.
VAIHTOKIRJAIMET JA -NUMEROT
Ovinimikilpiin, porras- ja hinnastotauluihin. Kirjainten väri on valkoinen. Koot 13 mm ja 19 mm.
VAIHTOKIRJAINTEN SÄILYTYSPAKKAUS
Kassimallinen vaihtokirjainten säilytyspakkaus,
jossa 4 muovikoteloa kirjainlokeroilla. Lokeroiden
väliseinät siirrettävissä tarpeen mukaan.

OVINIMIKILVET VAIHTOKIRJAIMILLA
Tuote

Koko

Huom.

OK01-1810-50

170 x 40 mm

kromattu kehys  10 kpl / pkt

OK01-1811-50

170 x 40 mm

messinkikehys  10 kpl / pkt

OK01-1820-50

175 x 40 mm

muovikehys  10 kpl / pkt

OK74-1810-50

170 x 40 mm

kromattu kehys yksittäismyyntipakkauksessa

OK74-1811-50

170 x 40 mm

messinkikehys yksittäismyyntipakkauksessa

OK74-1820-50

175 x 40 mm

muovikehys yksittäismyyntipakkauksessa

OK02-1810-50

170 x 40 mm

kromattu kehys nimi valmiiksi ladottuna

OK02-1811-50

170 x 40 mm

messinkikehys nimi valmiiksi ladottuna

OK02-1820-50

175 x 40 mm

muovikehys nimi valmiiksi ladottuna

VAIHTOKIRJAIMET
Tuotekoodi

Väri

Korkeus

VK07-013?-50 (?haluttu kirjain)

valkoinen

13 mm

VK07-019?-50 (?haluttu kirjain)

valkoinen

19 mm
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Yhdistelmätaulut
Tuote-esite 2022
Yhdistelmätauluissa porras- ja ilmoitustauluosat
ovat samoissa hopeaeloksoiduissa kehyksissä
ja verhoiltu huopakankaalla. Liukukiskoilla oleva,
porrastauluosan peittävä suojapinta on kirkasta
akryyliä, jossa Abloy-lukitus (sisältää avaimet).
Yhdistelmätaulujen vakiokoot ja -mallit sopivat
useimpiin kohteisiin, mutta se on myös monipuolisesti muokattavissa:
•
•
•
•

Kehykset voidaan kiillottaa, maalata tai pinnoittaa. Pinnoitusvaihtoehtoina esim. messinki,
kupari ja tammi.
Suojapintojen määrä 1-3, osa taulusta mahdollista jättää ilman suojapintaa yleisiä ilmoituksia
varten.
Ilmoituspinta vapaasti muokattavissa, esim.
kalvotettu pelti ilmoitusten magneettikiinnitystä varten.
Huopakankaita saatavilla useita värejä

Katso yhdistelmätaulun asennusohje
tai skannaa qr-koodi!
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Yhdistelmätaulut
Hinnasto

Tuote-esite 2022

Tuotenumero

2-OSAINEN

Koko

p-tauluosa

i-tauluosa
1-suojapinnalla

YT01-1401-10

600 x 500 mm

300x500mm

300x500 mm

YT01-1411-10

600 x 500 mm

300x500mm

300x500 mm

YT01-1402-10

900 x 700 mm

450x700mm

450x700 mm

YT01-1412-10

900 x 700 mm

450x700mm

450x700 mm

YT01-1403-10

900 x 700 mm

300x700mm

600x700 mm

1-suojapinnalla

YT01-1404-10

1200 x 900 mm

450x900mm

750x900 mm

1-suojapinnalla

YT01-1405-10

1200 x 900 mm

600x900mm

600x900 mm

1-suojapinnalla

YT01-1414-10

1200 x 900 mm

600x900mm

600x900 mm

YT01-1406-10

1500 x 1200 mm

600x1200mm 900x1200 mm

1-suojapinnalla

YT02-1451-10

600 x 500 mm

300x500mm

300x500 mm tekstit ladottuna

1-suojapinnalla

YT02-1461-10

600 x 500 mm

300x500mm

300x500 mm tekstit ladottuna

YT02-1452-10

900 x 700 mm

450x700mm

450x700 mm tekstit ladottuna

YT02-1462-10

900 x 700 mm

450x700mm

450x700 mm tekstit ladottuna

YT02-1453-10

900 x 700 mm

300x700mm

600x700 mm tekstit ladottuna

1-suojapinnalla

YT02-1454-10

1200 x 900 mm

450x900mm

750x900 mm tekstit ladottuna

1-suojapinnalla

YT02-1455-10

1200 x 900 mm

600x900mm

600x900 mm tekstit ladottuna

1-suojapinnalla

YT02-1465-10

1200 x 900 mm

600x900mm

600x900 mm tekstit ladottuna

YT02-1456-10

1500 x 1200 mm

600x1200mm 900x1200 mm tekstit ladottuna

3-OSAINEN

p-tauluosa

i-tauluosa

2-suojapinnalla
1-suojapinnalla
2-suojapinnalla

2-suojapinnalla

2-suojapinnalla
1-suojapinnalla
2-suojapinnalla

2-suojapinnalla
1-suojapinnalla

i-tauluosa

YT01-1415-10

1200 x 700 mm

400x700mm

400x700mm 400x700mm

YT01-1418-10

1200 x 700 mm

400x700mm

400x700mm 400x700mm

YT01-1416-10

1350 x 700 mm

450x700mm

450x700mm 450x700mm

YT01-1419-10

1350 x 700 mm

450x700mm

450x700mm 450x700mm

YT01-1417-10

1500 x 700 mm

500x700mm

500x700mm 500x700mm

YT01-1420-10

1500 x 700 mm

500x700mm

500x700mm 500x700mm

2-suojapinnalla
3-suojapinnalla
2-suojapinnalla
3-suojapinnalla
2-suojapinnalla
3-suojapinnalla
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Erikoisporrastaulut
Tuote-esite 2022
Tarjoamme asiakkaillemme tyylikkäitä porrastauluvaihtoehtoja esimerkiksi arvokiinteistöjen
porrasauloihin tai muihin julkisiin tiloihin. Tavanomaisuudesta poikkeavat nimi- tai ilmoitustaulut
parantavat kiinteistön ilmettä ja lisäävät viihtyvyyttä.
Taulun rakenne ja materiaalit ovat suhteellisen vapaasti valittavissa asiakkaan toivomusten mukaisesti. Kehys voi olla esimerkiksi käsiteltyä puuta,
jolloin se voidaan valmistaa koneistamalla tai
käyttää valmista kehysprofiilia. Metalliset kehykset
valmistetaan messingistä tai alumiinista.
Nimiöosa muodostuu suojapinnasta ja aukotetusta paspartout-tasosta joka voi olla pahvia, messinkiä tai alumiinia. Tason etupinta voidaan tekstittää
kaivertamalla tai tarratekstinä riippuen pintamateriaalista. Nimet kohdistuvat siististi rakenteen
ansiosta ja ne ovat muutettavissa.

Yksilölliset ja kiinteistön tyyliin sopivat
nimikilvet täydentävät ilmettä. Pohjamateriaalina voi olla esim. messinki,
alumiini, rst ym.
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Kiinteistöjen opasteet
Tuote-esite 2022
KERROSOPASTEET JA MERKINNÄT

Kerrosopaste

Kerrosopaste

Kerrosmerkintä

Riippuopaste

Meiltä saat kiinteistöjen ilmeen mukaiset opasteet
lukuisista eri materiaaleista. Suunnittelemme sekä
toteutamme näyttävät ja käytännölliset opasteet
yhdessä asiakkaan kanssa. Opasteiden päivitykset
myös kauttamme.
SEINÄVIITAT JA RIIPPUOPASTEET
Toimitamme erilaisia seinäviittoja ja riippuopasteita monipuolisista materiaaleista.
Materiaaleina mm. alumiini, akryyli, messinki ja
mdf. Tekstitys aukileikattuna, kaiverrettuna, kohokirjaimin tai teippitekstein.
VERSAPANEL
VersaPanel-opastejärjestelmä koostuu asiakkaan
tarpeen mukaan valmistettavasta koneistetusta
eloksoidusta alumiinista. Tekstitykset ja merkinnät
voidaan toteuttaa kaiverrettuna tai PVC-kalvos ta sekä niiden yhdistelmistä. Opastejärjestelmä
soveltuu nimikilvistä aina keskisuuriin jalallisiin
opasteisiin. Kiinnitystapoina toimivat asennusmassa, 2-puoleinen teippi, ruuvi/koristekanta ja
ripustus. Kiinnitystapa voidaan valita asennettavan
kohteen mukaan. Opasteita voidaan lisäksi muokata helposti lisäämällä siihen taskuja tai korkkilinoleum-osio ilmoitusten kiinnitystä varten tms.

Riippuopaste

Viitta-/riippuopaste

VersaPanel

VersaPanel
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Kiinteistöjen opasteet
Tuote-esite 2022
KARTTAOPASTEET ASUINKIINTEISTÖILLE
Aluekartta palvelee kaikkia ulkopuolisia alueella
liikkuvia. Asuinkiinteistöiltä vaaditaan yhä tarkempaa opastamista koskien esim. pelastusteiden merkintöjä. Valmistamme ilkivaltasuojattuja
aluekarttoja vaikkapa vanhoista rakennusten
pihapiirroksista tai tulostamme ne nopeasti tiedostoaineistoista. Karttaopasteiden asennus sekä
kiinnitykseen tai pystytykseen tarvittavat kiinnikkeet, putket ja betonit löytyvät myös meiltä.
KARTTAOPASTEET JULKISIIN RAKENNUKSIIN JA
ULKOILUALUEILLE
Yksilölliset aluekartat ja tukevat rakenteet kaupunkien ja kuntien tai muiden julkisten tilojen tarpeisiin. Saatavana myös reittikartat ulkoilualueille
tai maastoon.
KIINTEISTÖJEN YLEISKILVET JA
TURVAMERKINNÄT
Kiinteistöjen turvallisuus, suojelu, vaaratilanteisiin
varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy on keskeisellä sijalla kiinteistöjen opastehankinnoissa.
Versaali Oy valmistaa ja asentaa turvaopasteita
sekä sisälle että ulos ja tarjoaa laajan turvaopastevalikoiman käyttöönne. Kiinteistöjen yleisimmät
kilvet ja tarrat voidaan toimittaa suoraan varastosta myös jälkiheijastavina. Kiinteistöjen yksilöidyt
pelastustie/opastekartat valmistetaan esim. asiakkaan luonnoksista ja/tai osittain olemassa olevasta aineistosta.
•
•
•

poistumistieopasteet / hätätie- ja varatieopasteet, poistumisreitti- ja suuntaopasteet,
kerrosnumerot
hälytys-, hälytyslaite- ja sammutusopasteet
ohje- ja muut informaatio-opasteet / tupakointi -, tulenteko- ja palovaaraopasteet

Meillä on kattava valikoima kiinteistöjen yleisimpiä
kilpiä ja tarroja suoraan varastosta.

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi
20

Kiinteistöjen yleiskilvet ja -tarrat
Tuote-esite 2022
TUOTENUMERO
SP17-3005-50
SP17-3000-50
SP17-3041-50
SP17-3046-50
SP17-3015-50
SP17-3010-50
SP17-3016-50
SP17-3011-50
SP17-3012-50
SP17-3049-50
SP17-3048-50
SP17-3035-50
SP17-3030-50
SP17-3022-50
SP17-3020-50
SP17-3026-50
SP17-3025-50
SP17-3045-50
SP17-3040-50
SP17-3008-50
SP17-3007-50
SP17-3070-50
SP17-3071-50
SP17-3060-50
SP17-3061-50
SP17-3064-50
SP17-3062-50A
SP17-3063-50A
SP17-3066-50B
SP17-3065-50B
SP17-3082-50
SP17-3083-50
SP17-2317-50
SP17-2100-50
KA15-6014-20
KA15-1080-20
SP17-5000-30

KOKO
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
160x40 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100 mm
400x120 mm
400x120 mm
300x370 mm
300x370 mm
100x50 mm
550x100 mm
550x100 mm
550x100 mm
550x100 mm
300x300 mm
300x300 mm
150x50 mm
halk.Ø150 mm
60x140 mm
80x100 mm
100x100 mm

AIHE
Kaasusulku
Kaasusulku
Öljysulku
Öljysulku
Vesisulku
Vesisulku
Vesisulku
Vesiposti
Vesiposti
Paloposti
Paloposti
Palavat nesteet
Palavat nesteet
Kaasupullot/Kaasupulloja
Kaasupullot/Kaasupulloja
Gasﬂaskor
Gasﬂaskor
Öljysäiliö
Öljysäiliö
Nestekaasua
Nestekaasua
Sähköpääkeskus sini/valk
Sähköpääkeskus sini/valk
Väestönsuoja oranssi/sininen
Väestönsuoja oranssi/sininen
Talon väestönsuoja oranssi/sininen
Väestönsuoja nuoli oik. oranssi/sininen
Väestönsuoja nuoli oik. oranssi/sininen
Väestönsuoja nuoli vas. oranssi/sininen
Väestönsuoja nuoli vas. oranssi/sininen
Räjähtävä-symboli oranssi/musta
Räjähtävä-symboli oranssi/musta
Roskat tähän, kiitos vihr/valk
Roskis-symboli
Wc-symbolit kaiverrettu
Inva-Wc-symboli
Wc-symbolit kaiverrettu

MATERIAALI
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
tarra
muovikilpi
muovikilpi
alum.kilpi
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Kiinteistöjen yleiskilvet ja -tarrat
Tuote-esite 2022
TUOTENUMERO
KA15-3010-20
KA15-3010-20
KA15-3010-20
KA15-3010-20
KA15-3010-20
KA15-2550-20
KA15-3010-20
SP17-5001-30
SP17-2404-50
SP17-2402-50
SP17-2403-50
SP17-2401-50
TE25-0035-30
TE25-0036-30
SP17-2050-50
SP17-2040-50
SP17-2020-50
SP17-2030-50
SP17-2021-50
SP17-2010-50
SP17-2085-50
SP17-2084-50
SP17-2083-50
SP17-2082-50
SP17-2070-50
SP17-2072-50
SP17-2096-50
SP17-1226-50
SP17-1210-50
SP17-1220-50
SP17-1225-50
SP17-1224-50
SP17-1200-50

KOKO
300x100 mm
300x100 mm
300x100 mm
300x100 mm
300x100 mm
Xx50 mm
300x100 mm
100x100 mm
halk.Ø100 mm
halk.Ø240 mm
halk.Ø100 mm
halk.Ø240 mm
300x100 mm
300x100 mm
80x40 mm
100x50 mm
100x30 mm
100x50 mm
145x100 mm
100x30 mm
90x50 mm
90x50 mm
80x30 mm
80x30 mm
100x50 mm
80x40 mm
100x45 mm
320x170 mm
200x150 mm
200x150 mm
200x150 mm
200x150 mm
110x80 mm

AIHE
Läpikulku kielletty
Yksityisalue läpikulku kielletty
Asiaton oleskelu kielletty
Varattu
Vieraspaikka
Kiinteistöjen yleiskilvet: lämmönjakohuone..
Kiinteistökilpi kaiverrettu
Muut symbolikilvet
Pysäköinti kielletty sini/puna
Pysäköinti kielletty sini/puna
Pysähtyminen kielletty sini/puna
Pysähtyminen kielletty sini/puna
Varattu+nr. autopaikoille
Varattu+nr. autopaikoille kiinnikkeellä
Varattu valko/musta
Varattu/Reserverad valko/musta
Sulje Ovi
Sulje ovi/Sammuta valot
Sulje ovi/Sammuta valot
Sammuta valot
Työnnä/Skjut
Vedä/Drag
Työnnä musta/valko
Työnnä valko/musta
Vieraspaikka valko/musta
Vieraille
Kiitos ei mainoksia valko/musta
Varokaa koiraa valko/musta
Koira X
Koira X
Koira X alumiinivarrella
Koira X alumiinivarrella ja stopparilla
Koira X

MATERIAALI
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
alum.kilpi
tarra
tarra
tarra
tarra
alum.kilpi
alum.kilpi
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
tarra
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Kiinteistöjen yleiskilvet ja -tarrat
Tuote-esite 2022
TUOTENUMERO
SP19-2502-50
SP19-2501-50
SP19-7010-50
SP19-5010-50
SP19-2510-50
SP19-1120-50
SP19-1110-50
SP19-2000-50
SP19-2001-50
SP19-3307-50
SP17-9101-50
SP17-9100-50
SP19-3308-50
SP17-9111-50
SP17-9110-50
SP19-4000-50
SP19-3511-50
SP19-3512-50
SP19-3513-50
SP19-3514-50
SP19-4204-50
SP19-4202-50
SP19-4201-50
SP19-4203-50

KOKO
250x100 mm
250x100 mm
70x100 mm
500x100 mm
250x100 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
200x200 mm
400x200 mm
400x200 mm
400x200 mm

TUPAKOINTITILAOPASTEET
SP17-1025-50
200x200 mm
SP17-2131-50
200x300 mm
200x300 mm
SP17-2132-50
200x200 mm
SP17-1027-50
110x80 mm
SP17-1012-50
200x200 mm
SP17-1110-50
200x200 mm
SP17-1115-50
80x100 mm
SP17-1510-50
80x100 mm
SP17-1511-50
110x80 mm
SP17-1010-50
110x80 mm
SP17-1102-50
200x150 mm
SP17-1022-50
200x150 mm
SP17-1020-50
200x150 mm
SP17-1100-50
200x150 mm
SP17-1101-50
300x100 mm
SP17-1040-50
200x50 mm
SP17-1030-50

AIHE
Hätätie, jälkiheijastava
Varatie, jälkiheijastava
Nuoli, jälkiheijastava
Ulos-Ut, jälkiheijastava
Ulos-Ut, jälkiheijastava
Poistumisreitti vasemmalle, jälkiheijastava
Poistumisreitti oikealle, jälkiheijastava
Paloilmoituspainike, jälkiheijastava
Palohälytin, jälkiheijastava
Sammutin, jälkiheijastava
Sammutin
Sammutin
Paloposti, jälkiheijastava
Paloposti
Paloposti
Vedellä sammut. kiel., jälkiheijastava
Suuntanuolet, suorat, jälkiheij., vihreä
Suuntanuolet, vinot, jälkiheij., vihreä
Suuntanuolet, suorat, jälkiheij., puna
Suuntanuolet, vinot, jälkiheij., puna
Poistumisreitti, jälkiheijastava
Poistumisreitti oik., jälkiheijastava
Poistumisreitti alas, jälkiheijastava
Poistumisreitti vas., jälkiheijastava

MATERIAALI
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
tarra
muovikilpi
muovikilpi
tarra
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi
muovikilpi

Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi sallittu-symboli
Tupakointi sallittu-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi sallittu-symboli
Tupakointi kielletty-symboli
Tupakointi kielletty -symboli
Tupakointi sallittu-symboli
Tupakointi sallittu-symboli
Tupakointi kielletty-tekstillä
Tupakointi kielletty

tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
muovikilpi
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
muovikilpi
tarra
tarra
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Abcerva-vitriinikaapit
Tuote-esite 2022
Lukittavalla Abcerva-vitriinikaapilla on monipuoliset käyttöalueet niin sisällä kuin ulkona. Se
on edustava opastetaulu, jonka informaatio-osa
voi olla kiinteä tai vaihdettava yrityksen tarpeiden
mukaan. Runkomateriaali on eloksoitua alumiinia,
joka ei ruostu tai hapetu. Vakiovärinä hopeaeloksointi ja tilauksesta myös muita sävyjä. Runko ja
osat voidaan polttomaalata haluttuun RAL-sävyyn,
tai pinnoittaa kuparilla tai messingillä.
Abcerva-kaapin vakiosyvyys on sen ilmastoivan
rakenteen vuoksi n. 10cm. Se on helppo kiinnittää
seinään, tai vaihtoehtoisesti vapaasti seisovana
jalkojen varaan, jolloin siitä voidaan tehdä tarvittaessa 2-puoleinen. Kaappiin voidaan myös lisätä
LED-valaistus ja/tai automaattitermostaatilla
ohjautuva lämmitinvastus.
Suojapinta on särkymätöntä polykarbonaattia
tai vaihtoehtoisena jopa panssarilasia. Lukittuna
ilmoitustaulukaappi suojaa sanomasi ilkivallantekijöiltä.

Yksiosaisen vitriinin ideaalikoko
on välillä 0,25 – 2,5 m2. Laajempi
vitriiniesittely tai -opastus rakennetaan helposti asentamalla useampi
yksiosainen vitriini rinnakkain tai
päällekkäin.
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Scandi-opastejärjestelmä
Tuote-esite 2022
Scandi-opasteet ovat sileistä tai urallisista
alumiiniprofiileista valmistettuja opasteita tai
opastekokonaisuuksia. Modulaarisen rakenteen
ansiosta Scanditaulu on muutettavissa tietojen
muuttuessa. Samassa taulussa voidaan käyttää eri
värialueita, mikä lisää opasteen tehoa. Scandiprofiileja voi käyttää myös yksittäin, esimerkiksi oven
viereen asennettavana urallisena nimikilpenä,
jolloin nimi on helposti vaihdettavissa.
Profiilit ovat vakiona hopeaeloksoitua alumiinia,
tilauksesta saatavilla muitakin eloksointivärejä. Myös polttomaalaus valittuun RAL-sävyyn
mahdollista. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua
ABS-muovia.
SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN
Ominaisuudet:
• sisä- ja ulkokäyttöön
• vaihdettavissa olevat tekstipaneelit
• siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne
•
Rakenne:
• alumiini
• päätypalat ruiskupuristettu, musta ABS tai
hopeaeloksoitu alumiini
Pintakäsittely:
• hopeaeloksoitu
• muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta
• kalvotus eri väreillä mahdollista
Tekstitysmenetelmät:
• tarratekstit
• digitaalinen tarratulostus
• kaiverrus & värjäys
Mitoitus tilauksen mukaisesti.

Logo-, kartta- ja tekstiosien yhdistäminen samaan tauluun on mutkatonta.
Profiilirakenteita on erityyppisiä, esimerkiksi uraprofiileihin voidaan liittää
vaihdettavia tekstiliuskoja.
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Slim-opasteet
Tuote-esite 2022
Ilkivaltasuojatut Slim-opasteet ovat ohuita ja käytännöllisiä. Alumiinitaustainen, metallisilla kiristyslistoilla ja turva-Torx- avaimella aukeava Slim
on asiakkaan tarpeisiin tehty taulu, jota on erittäin
vaikea rikkoa. Akryyli- tai lasipintainen taulu on
kestävä ja helppo päivittää.
Slim-taulun päivittäminen on helppoa ja nopeaa,
tulosteen voi vaihtaa itse vaikka päivittäin. Vaih topalvelun saa myös Versaalin kautta. Kiristyslistoihin on mahdollista lisätä laserkaivertamalla
asiakkaan toiveiden mukainen logo tai tekstitys.
Sopivia käyttökohteita ovat mm. porraskäytävät ja
hissit. Lakisääteiset poistumistieopasteet voidaan
tulostaa sopivaan kokoon ja suojata tyylikkäästi
Slim-mekanismilla.
SLIM-OPASTERUNKOJEN KOOT SISÄKÄYTTÖÖN
Tuloste

Koko

A5

149x262mm
akr. etupinnalla

A4

210x350mm
akr.etupinnalla

A3

300x475mm
akr.etupinnalla

500x700mm

500x755mm
karkaistu lasi

turva-Torx kulma-avain tai kärkipala
SLIM ULKOKÄYTTÖÖN
Kätevä infotaulu esim. parkkipaikalle tai alueelle,
johon ei voi asentaa suurikokoisia opasteita. Se
sopii myös kohteisiin, joissa tarvitaan vaihtuvaa
informaatiota. Taulumainen opaste on siisti ja siinä
on tukeva ja ilkivaltasuojattu rakenne. Taulu on
valmistettu hapettumattomasta merivesialumiinista ja se on suojattu kirkkaalla PMMA-muovilla.
Se on turvalukittu, mutta sen informaatio-osa on
helposti vaihdettavissa. Liikennemerkkikiinnikkei den ansiosta taulu on mahdollista kiinnittää 60
mm tolppaan. Ulkokäytössä paperi on suojalaminoitava.
Vakiokoot suoraan varastosta!
Tilauksesta myös muita kokoja.
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SilverHost-opastetasku
Tuote-esite 2022
SilverHost-tuoteperhe sisältää taskullisia nimi- ja
ilmoitusopasteita. Tuotteet on suunniteltu asiakkaan usein vaihtuvia nimi- ja ilmoitustarpeita
ajatellen.
Pohjamateriaaliksi voi valita vaihtoehtoisesti rst:n,
alumiinin, messingin tai akryylin. Pohjan päälle
on ruuvein kiinnitetty taulun nimiöosa, joka on
muotoon koneistettua kirkasta akryylia. Silverhost
tarjoaa useita kiinnitysmahdollisuuksia ja se on
asennettavissa myös lasipinnoille.
Kokovaihtoehtoja on useita. Yleisin on A4-koko,
jonka taskuun mahtuu A4 kokoinen paperi tai
kartonki. Tekstiosuuden vaihtaminen on helppoa
ja sen voi itse tulostaa mieleiselleen materiaalille.
Nimilapun materiaaliksi voi valita esimerkiksi laadukkaamman kartonkivahvuuden.
SilverHost-opasteilla luodaan toimistoihin, virastoihin, hotelleihin ja muihin tiloihin helposti huoliteltu ja viimeistelty ilme. Taskuja voidaan koota
useampi samaan tauluun.

Kuvissa olevat nimi- ja huoneopasteet ovat metalli- tai akryylipohjalla.
Akryylinen taskuosa on viistottu ja
sormilovettu, joten nimilapun tai
A4-paperin vaihtaminen on kätevää.
Kuvissa olevat huoneopasteet ovat
mitoitettu A4 ja 210x30 mm kokoisille nimilapuille. Koko on muunneltavissa tilaajan toiveiden mukaan.
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Versaflex-opasteet
Tuote-esite 2022
Versaflex-opasteet ovat monipuolisia sisäopasteita. Ne soveltuvat hyvin tiloihin ja opastekohteisiin, joissa tekstisisältöä halutaan päivittää joustavasti. Opasteen informaatiotuloste on käyttäjän
vaihdettavissa helposti ja nopeasti.
Opaste koostuu kolmesta osasta - taustalevystä,
informaatiotulosteesta ja suojapinnasta. Taustalevyn materiaalina on esimerkiksi alumiini, rst ja
messinki. Suojapinta on akryyliä tai naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Tulosteen materiaaliksi
sopii parhaiten ohut muovikalvo tai paperi/kartonki.
Versaflex-opasteita voidaan valmistaa pienistä
nimikilvistä aina suuriin kerrostauluihin. Ne voidaan myös liittää osaksi suurempaa opastekokonaisuutta. Siisti ja tyylikäs opaste sopii esimerkiksi
laitoksiin, toimistoihin, hotelleihin ym.

Opasteen suojapinta on lukittu koristekantaruuvein. Koristekannat poistamalla suojapinta nousee paikoiltaan ja
tuloste on vaihdettavissa. Koristekantoja on saatavilla hopeaeloksoituna,
kromattuna sekä messingöitynä.
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Versaline-opasteet
Tuote-esite 2022
Versaline © -opastejärjestelmä on siisti ja tyylikäs. Versaline-opasteet valmistetaan koteloiduista
alumiiniprofiileista, joita voidaan helposti yhdistää
useamman paneelin kokonaisuuksiksi. Opasteen
päätypaloja vaihtamalla saadaan erilaisia kiinnitystapoja, joten Versaline soveltuu:
• vaijeriripustuksiin (max. 5 kpl päällekkäin)
• seinäasennuksiin
• viittakilpiin

Helposti tekstitettävä informaatiopinta
Opasteen tekstitys on helposti päivitettävissä.
Opaste on hopeaeloksoitua alumiinia, joten siihen
saa tarrakirjain- tai tulostekalvotekstityksen. Kotelomallisen rakenteen ansiosta opasteen sisään
on mahdollista asentaa LED-valonlähde, joten
tekstiosuus on saatavilla myös valaistuna.

Koko
Versaline

180

120

korkeus/mm

180

120

paksuus/mm

25

15

2

1,5

n. 2,3

1,5

min.lev./mm

100

100

max.lev./mm

2500

1500

n. 500

n. 500

ainevahvuus/mm
kg/jm

max.lev.viitta/mm

Versaline-alumiiniprofiileista saadaan
helposti muokattua yhden tai useamman kilven kokonaisuuksia asiakkaan
tarpeen mukaan.
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Versatile-opastekonsepti sopii hyvin käyttökohteisiin, jossa pinta joutuu alttiiksi kulutukselle,
kosteudelle tai muulle ulkoiselle rasitteelle.
Kerrosmuovirakenteen ansiosta teksti tai kuva
on satiinimaisen martiopinnan alla, jolloin se on
suojassa.
Opastekilpi voidaan vapaasti kuvioida tai tekstittää. Kilven satiininen pinta ei kiillä, joten sen
heijastumat ovat minimaaliset ja luettavuus on
erinomainen lähes kaikissa olosuhteissa.
Keveytensä vuoksi kilven voi asentaa taustaan
myös liimaamalla, jolloin ei tule porausjälkiä.
Koska kilven tukirunko voi olla myös taipuisaa
polymeria, sen voi kiinnittää kaareville pinnoille.
Opastekilvet voidaan valmistaa myös 2-puoleisina
ja ripustuskiinnityksellä.

Sopivia käyttökohteita:
• julkiset tilat
• koulut
• uima- ja urheiluhallit
• saunatilat
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Teippitekstit ja -kuviot,
kuvatulosteet

Tuote-esite 2022

Versaali Oy:n opaste- ja mainoskilpivalmistus
juontaa juurensa jo vuodesta 1951. Tänään käytössä on nykyaikaiset työvälineet ja tehokkaat
valmistusmenetelmät.
Kuvankäsittely-, tulostus- ja leikkauskalusto yhdistettynä perinteiseen kädentaitoon mahdollistaa
korkeatasoiset ja kilpailukykyiset ratkaisut, olipa
kyse yksittäistuotteista tai suursarjoista. Materiaaleina käytämme vain korkeatasoisia, testattuja tarramateriaaleja, joiden kestävyys on useita vuosia
vaikeissakin olosuhteissa.
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Standit ja telineet
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Monipuolisen tuotantokonekantamme ansiosta
voimme valmistaa mitä erilaisimpia rakenteita.
Eri materiaaleja muotoon koneistamalla ja yhdistämällä voidaan kaluste tai teline tuotteistaa
näyttävästi ja järkevästi. Tuotesuunnittelussa ja
valmistuksessa käytetään tarvittaessa apuna
3D-mallinnusta, josta myös tilaaja saa selvän
kuvan tuotteen lopullisesta ulkonäöstä.
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Jalalliset- ja viittaopasteet
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Jalallisia opasteita voidaan toimittaa usealla eri
jalka- ja materiaalivaihtoehdoilla asiakkaan oman
tarpeen mukaan. Opasteen rungot voidaan
toteuttaa alumiinisena pyörö-, suorakaide- tai
ovaaliputkesta. Suuremmissa opasteissa voidaan
käyttää hitsattavista vakiokokoisista fe- tai rst-putkista, palkeista, laatoista yms. koostuvaa runkoa.
Runko ja sen osat voidaan myös maalata tarvittaessa haluttuun RAL-sävyyn.
Opasteiden etupinnat toteutetaan käyttötarpeen
mukaan halutuista materiaaleista suorilla tai reunakantatuilla levypinnoilla, irtopaneelein, kotelomallisena. Informaatio voidaan pintoihin toteuttaa
kaivertamalla, auki jyrsimällä, PVC-kalvoitettuna
sekä muotoon koneistetuin symbolein / kirjaimin.
Opasteisiin voidaan asentaa valaistus kohteen
mukaan: valolipalla, kohdevalaisimin, LED- valoin,
sisäpuolisella valaistuksella(kotelot) yms.
Versaalin yleisimpiin putkiprofiileihin sopivat
betoniperustukset 500/700/900/1300 mm asti
löytyvät suoraan varastostamme.

Sisä- ja ulkokäyttöön sopivat opasteet
on helposti muokattavissa asiakkaan
oman tarpeen mukaan.
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Liikennemerkit, pihaopasteet ja
osoiteviitat
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Toimitamme virallisia liikennemerkkejä.
Suoraan varastosta saat yleisimmät merkit,
putket, betonianturat ja muut tarvikkeet.
Nopealla toimitusajalla myös asiakaskohtaiset
liikennemerkkien lisäkilvet.
Valmistamme myös isot liikenne- ja pihaopasteet,
osoiteviitat ja katunimikilvet, paikoitusalueiden
kilvet ja viittaopasteet.

LIIKENNEMERKIT JA LISÄKILVET
Tuote

Koko

Pyöreät L-merkit

ø640mm

Kolmiomalliset L-merkit

sivu900mm

Ohjemerkit (Esim. P-paikka)

600x600mm

Pyöreät L-merkit

ø400mm

Kolmiomalliset L-merkit

sivu600mm

Ohjemerkit (Esim. P-paikka)

400x400mm

Liikennemerkkien lisäkilvet

500x200mm

Liikennemerkkien lisäkilvet

500x250mm

Liikennemerkkien lisäkilvet

600x200mm

Liikennemerkkien lisäkilvet

600x250mm

TARVIKKEET, OSOITEVIITAT, KATUNIMIKILVET
Tuote

Koko

Betoniperusta

60mm/500mm

Betoniperusta

60mm/700mm

Liikennekivi
Yleiskiinnitin

60mm:nputkelle

2-puol. Yleiskiinnitin

60mm:nputkelle

Osoiteviitan kiinnitin

60mm:nputkelle

Pylväshattu

60mm:nputkelle

Osoiteviitat

koko tekstin mukaan

Katunimikilvet

koko tekstin mukaan

Pylväs

60x3000mm

Pylväs

60x2000mm
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Työmaataulut ja-kilvet
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TYÖMAATAULUT
Maankäyttö- ja rakennuslain asetusten mukaisesti
on riittävän ajoissa ennen rakennustyön aloittamista tiedotettava siitä rakennuspaikalla. Valmistamme tähän tarkoitukseen nopeasti korkealaatuiset työmaataulut.

A

B

C

D

Varo
putoamisvaara

Pohjamateriaali
Kilpipohjana käytetään yleensä 5 mm valkoista
polypropeenia määrämittaan leikattuna. Polypropeenilevy on kennorakenteensa ansiosta kevyt,
kestävä ja tukeva.

G
E
F

Tekstitys ja kuviointi
Tekstit, logot ja kuvat valmistetaan asiakkaan
luonnoksista, käsikirjoituksista tai tiedostoista.
TYÖMAAKILVET
Versaali Oy valmistaa varoitus-, kielto- ja ohjekilvet työmaille tarpeidenne mukaisina. Kilpien
pohjamateriaali on kestävä muovi, johon kuviot
ja tekstit on painettu. Yleisimmät työmaakilvet on
mahdollista tilata edullisena työmaan aloituspakettina suoraan varastostamme. Paketti sisältää
yhteensä 40 kilpeä.

SP17-9142-50 Työmaan aloituspaketti

A

20 kpl Työmaa-alue.
Asiattomilta pääsy
kielletty

300x400 mm

B

10 kpl

Varo putoamisvaara

200x300 mm

C

1 kpl

Ensiapukaappi

150x150 mm

D

1 kpl

Paarit

200x300 mm

E

1 kpl

Kaasupullot

400x90 mm

F

1 kpl

Nestekaasua

400x90 mm

G

6 kpl

Sammutin

200x200 mm

Yritykselle mallikuvasto ja tilauspohja
Versaali Oy tarjoaa rakennusalan yrityksille työmaille
soveltuvien lukuisten erilaisten opasteiden tilaamiseen ja toteutukseen helppoutta. Voimme suunnitella yrityksen omiin tarpeisiin soveltuvan mallikuvaston
sekä tilauspohjan. Opasteiden pohjat ja ilme voidaan
tarvittaessa toteuttaa yrityksen omaan käyttöön sopivaksi. Materiaalit voidaan valita opasteen mukaan
mm. alumiini, kennolevy, muovi, teippi ym. Sähköisen
tilauslomakkeen täyttäminen on helppoa ja nopeaa.
Tilauksen voi tehdä esimerkiksi matkapuhelimella tai
tabletilla ja lähettää Versaalin sähköpostiin.
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Valo-opasteet
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Versaali valmistaa erilaisia valo-opasteita jotka
suunnitellaan ja toteutetaan juuri asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Eri materiaaleja ja työstömenetelmiä
yhdistämällä saadaan valmistettua laaja valikoima
erilaisia valo-opasteita. Valaistukseen käytämme
pitkäikäisiä led-valoja. Uusiin opasteisiin emme
suosittele loisteputkia, mutta huollamme vanhat
opasteet tai päivitämme ne led-valoin.
Valolaatikko

VALOLAATIKOT
Perinteiset valolaatikot opaaliakryylipinnalla.
1- tai 2-puolisena.
ERIKOISVALO-OPASTEET
Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdyt mittatilaustyöt.
VERSALIGHT MINI

Valolaatikko

Valolaatikko

Versalight mini on ohut sisältä led-valaistu opaste.
Opasteen kokonaisuuspaksuus on vain 21-30 mm,
ja sen rakenne soveltuu pieniin ja keskisuuriin
opasteisiin. Opasteen runko on alumiinia ja pinnat
opaaliakryyliä. Tekstit ja kuviot auki leikattuna
pvc-kalvosta. Versalight mini voidaan toteuttaa
katto-, seinä- ja viittakiinnityksellä.
Erikoisvalo-opaste

Erikoisvalo-opaste

Versalight mini

Erikoisvalo-opaste

Versalight mini
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Valo-opasteet
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VERSABLOCK
Läpivalaisevat VersaBlock valo-opasteet valmistetaan paksusta erikoisopaaliakryylistä, jonka
sisään upotetut led-moduulit valaisevat opasteen
kauttaaltaan. Johdotus saadaan piiloon viemällä
johdot väliseinän sisään, asentamalla erillinen
taustalevy tai kiskokiinnitys, jossa kirjaimet ovat
kiinni. Väriä opasteisiin saadaan kalvottamalla
akryylin pinta.

VersaBlock

TAUSTAVALAISTUT
Taustavalaistut opasteet valmistetaan muotoon
koneistetusta osista, jonka sisään on upotettu
led-moduulit. Valaistuksen esiintuomiseksi opaste
kiinnitetään hieman irti seinäpinnasta. Opasteet
toteutetaan block-tyyppisesti yhdestä osasta tai
kerrosrakenteella, jolloin voidaan yhdistellä eri
materiaaleja. Pintamateriaaleina toimivat esimerkiksi alumiini, rst ja akryyli. Runkomateriaaleina
voidaan käytää tarpeen ja kohteen mukaan esim.
puristekuitulevyä, polymeeriä tai läpivärjättyä
komposiittilevyä. Opasteen osat voidaan tarvittaessa maalata haluttuun RAL-värisävyyn tai käsitellä mekaanisesti (esim. hionta). Kiinnitys kiskoin,
holkein tai taustalevylle. Johdotus saadaan piiloon
kiskoihin tai viemällä johdot kiinnitysholkkien läpi.
Pyydä lisätiedot valo-opasteista
myynti@versaali.fi

VersaBlock

Taustavalaistu

Taustavalaistu

Taustavalaistu

Taustavalaistu
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Yleiset myyntiehdot
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1. Yleistä
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali
Oy:n valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet.
Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta.

7. Omistuksenpidätys
Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se
on täysin maksettu.
8. Pakkaus, lähetys ja rahti
Toimituksen tavanomaisen pakkaustavan ylittävät
pakkauskustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan ellei
toisin ole sovittu ja myyjä on oikeutettu perimään ne ostajalta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajalle
myyjän sopivaksi katsomalla tai erikseen sovitulla kuljetusvälineellä. Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan lukuun,
mikäli ostaja tätä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen
välttämättömäksi muista syistä.

2. Tarjous
Myyjän alustava tarjous, jonka perusteella ostaja tekee
tilauksensa, annetaan kirjallisesti, elleivät osapuolet
ole muuta sopineet. Myyjän alustava tarjous annetaan
sitoumuksetta.
3. Tilaus ja sopimus
Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja
muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen.

9. Laatu ja reklamaatio
Elleivät osapuolet ole käytettävästä raaka-aineesta
sopineet, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistusta
varten sellainen raaka-aine, jonka hän katsoo toimituksen kohteeseen sopivaksi. Myyjä pidättää oikeuden painatuksesta tai raaka-aineesta aiheutuviin pienehköihin
värisävypoikkeamiin. Jos toleransseista ei ole erikseen
sovittu, myyjällä on oikeus määrätä ne alalla vallitsevaa
käytäntöä noudattaen. Mikäli tavaran käyttö tai tekniset
syyt vaativat tilauksessa arvioitua korkeampaa valmistustasoa, myyjällä on oikeus vastaavaan lisäveloitukseen. Tuotevirheen kyseessä ollen myyjä on oikeutettu
ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen
taikka korvaamaan sen uudella. Myyjä ei ole velvollinen
virheen takia maksamaan korvausta ostajalle mistään
suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista,
joita ostajalle on tuotevirheestä mahdollisesti aiheutunut. Ostajan tulee tarkastaa tavaran määrä, laatu ja kunto
välittömästi toimituksen jälkeen, sekä ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

4. Toimitus
Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Ostajan
niin halutessa tavara lähetetään ostajan kustannuksella
ostajalle. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara
luovutetaan ostajalle, tämän asiamiehelle tai rahdinottajalle taikka kun tavara muuten on sovittuna aikana asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan ostajalle
sovittuna toimitusaikana tai, jos sitä ei ole sovittu, tavaran
valmistuttua. Toimituksen myöhästyminen aiheuttaa
myyjälle korvausvelvollisuuden vain siinä tapauksessa,
että siitä on nimenomaan sovittu.
5. Maksuehdot
Toimitus laskutetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle, tai kun se on toimitusehtojen mukaan
ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Ellei osapuolten
kesken ole toisin sovittu, toimituksen maksuehto on
14 päivää netto. Mikäli maksu ei tapahdu määräajassa,
myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, jonka
määrä erääntymispäivästä lukien on Suomen Pankin
peruskorko lisättynä yhdeksällä prosenttiyksiköllä.

10. Piirustukset, luonnokset, työkalut yms.
Mikäli ostajan tai alustavan tarjouksen saajan kanssa ei
erikseen kirjallisesti toisin sovita, myyjän suunnittelemat,
valmistamat tai valmistuttamat piirustukset, luonnokset,
mallit, sekä kaikki valmistelutyön tulokset jäävät myyjän
omaisuudeksi. Ostaja tai tarjouksen pyytäjä ei saa ilman
myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa tällaista aineistoa, eikä antaa siitä tietoja kolmannelle henkilölle.
Ostajan myyjälle toimittamat piirustukset, mallit, tekniset
tiedot ja valmistelutyötä varten luovutettu muu aineisto jäävät ostajan omaisuudeksi. Myyjän tulee käsitellä
tällaista aineistoa salaisena ja palauttaa se pyydettäessä.

6. Hinnanmuutokset
Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen,
mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut
myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten
muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen
muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin,
tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin.
Myyjällä on hinnanmuutosoikeus myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan
muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan.

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi
38

Yleiset myyntiehdot
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tavaran niukkuus, työtaistelu, luonnon tapahtuma,
merkittävää suuruusluokkaa oleva konerikko, yleinen
raaka-ainepula sekä alihankkijoiden toimituksissa olevat
virheet tai näiden toimitusten viivästyminen edellä
mainittujen seikkojen takia ja muut sellaiset seikat, joihin
myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka
vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoite.

11. Patentti- yms. oikeudet
Jos tavara valmistetaan ostajalta saatujen piirustusten,
mallien tai muiden vastaavien ohjeiden mukaan, on
ostaja vastuussa mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkauksista.
12. Peruutus
Mikäli ostaja peruuttaa tilauksensa, saa myyjä periä
ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle syntyneet kaikki kustannukset.

Jos myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on
hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä samaten
kuin sen lakkaamisesta ostajalle. Milloin sopimuksen
täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy ylivoimaisen
esteen takia mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen
oikeutettu purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä
viipymättä vastapuolelle.

13. Ylivoimainen este
Jos toimitus ylivoimaisen esteen vuoksi estyy, vaikeutuu
tai myöhästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja
on oikeutettu harkintansa mukaan kokonaan tai osittain
purkamaan sopimuksen taikka lykkäämään toimitusta
olosuhteiden vaatiman ajan yli sovitun toimitusajan.
Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä,
mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät
sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaatuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, käyttövoiman rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Osapuolten välisiin sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse ratkaista, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.
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KÄSIKIRJOITUKSET JA RAAKATEKSTIT
•
•
•

pdf
txt, rtf, doc, odt
xls, ods

RAKENNE-, LUONNOS- JA MITTAKUVAT
•

pdf (esim. AutoCadilla valmistetuista tiedostoista)

LEIKKAUS JA KAIVERRUS
•
•

cdr X8, eps, ai (ei pakattu), Gerber-plt
kaikki tekstit ja kuviot konvertoituina poluiksi eli
vektorimuoto

TULOSTUS
A) Valmis tulostustiedosto: pdf, eps, tiff, jpg, png
•
•
•

fontit vektoroituina
kuvat CMYK-muodossa, väriprofiili Euroscale Coated v2
kuvaresoluutio (suositus):
- A4-A3 200-300 dpi
- A2 150-300 dpi
- 70x100 cm 100-300 dpi
- 120x180 cm 100-200 dpi
- 1-5 m 50-150 dpi

B) Muokattava tulostustiedosto
• Corel 16-18
• fontit ttf- tai otf -muodossa
AINEISTON TOIMITUS
•
•
•
•
•

sähköposti (max. 20 Mb)
muistitikku
asiakkaan verkkopalvelun kautta
WeTransfer
Pilvipalvelut (OneDrive, Google Drive, Dropbox, PCloud yms.)
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AMICA-RAVINTOLAT
AMIEDU: STRÖMBERGINKUJA 3,
VALIMOTIE 8
ARBIS
ARKADIAN YHTEISLYSEO / ARKADIA
HALLI
ARTEK OY
CLARION HOTEL: HELSINKI, HELSINKI
AIRPORT
COVER GLOBAL
DIAGNOS TERVEYSPALVELUT OY
ELOKUVATEATTERI KINO JUHA
EROTTAJA 5, SPONDA
ELÄKETURVAKESKUS
FAZER VIERAILUKESKUS
FINLANDIA-TALO OY
GLOBE HOPE LTD
HAAGA HELIA
HAKUNILAN UIMAHALLI
HANKEN
HARJAVALLAN LIIKUNTA- JA UIMAHALLI
HEINOLAN OIKEUSTALO
HELSINGIN KALASATAMA
HELSINGIN KAUPUNKI, HELSINGIN
TEKNIIKAN ALAN OPPILAITOS
HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
HELSINGIN KAUPUNGIN
RAKENTAMISPALVELU, STARA
HELSINGIN KAUPUNKI, TERVEYSVIRASTO
HELSINGIN KAUPUNKIVERSTAS
HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINKI CONGRESS PAASITORNI
HENGITYSLIITTO RY
HK-RUOKATALO
HOTEL FABIAN
HOTEL F6
HOTEL HAVEN
HOTEL LILLA ROBERTS
HOTEL U14
HSY SORTTIASEMAT
HUS / HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI
HUS RUBIK
HÖYLÄÄMÖTIE 14
ICT-TALO, TURKU
KALAJOEN KYLPYLÄHOTELLI JA
MERILUONTOKESKUS
KAMPIN KORTTELI
KAMPIN PALVELUKESKUS
KANKAANPÄÄN KOULUKESKUS
KANNISTON KOULU, VANTAA
KANSALLISGALLERIA
KANSALLISMUSEO
KAUPPAKESKUS: EASTON HELSINKI, ITIS,
JUMBO, LIELAHTIKESKUS, LIILA, SELLO
KAUPUNKIKESKUS AINOA
KEHÄRATA / LENTOASEMA
KEITTIÖMAAILMA
KEMIN KULTTUURIKESKUS
KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA
KERAVAN TAIDE- JA MUSEOKESKUS

SINKKA
KEUDA
KIASMA, NYKYTAITEEN MUSEO
KIRKKOHALLITUS
KIRKKONUMMEN HAUTAUSMAA,
MUISTOLEHTO
KISELEFFIN JA GOVINIUKSEN TALO
K-KAMPUS
KLAUKKALAN FYSIOTERAPIA OY
KONE OYJ
KORKEASAARI, MUSTIKKAMAA
KOY BULEVARDIN MALLASMAKASIINI
KRUUNUASUNNOT OY
KUSTAANKARTANON PALVELUKESKUS
KVR-RAKENNUS OY
KYLPYLÄHOTELLI JA KUNTOUTUS
PEURUNKA
KYLPYLÄHOTELLI LEVITUNTURI
KÄMP GALLERIA
KÄRCHER
LEMMINKÄINEN TALO OY
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
LÅNGVIK CONGRESS WELLNESS HOTEL
LÄNSIMÄEN TERVEYSASEMA
MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
MONIKKO
MOTONET
MUSEOVIRASTO
NAKKILAN LIIKUNTAKESKUS
NOLI STUDIOS KATAJANOKKA,
SÖRNÄINEN
NORDEA PANKKI
NORDENS INSTITUT FINLAND
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN
NORDQVIST
OLYMPUS FINLAND OY
OMENA HOTELLIT
OOPPERATALO, HELSINKI
OPETUSMINISTERIÖ
OUTOKUMPU OYJ
OY KARL FAZER AB
OY MARINO AB
PALACE ETELÄ-RANTA, SELLO, GLO,
LINNA
PLANMECA OY
PLAZA BUSINESS PARK LOISTE, TUIKE,
HALO
PORIN KESKUSTAN UIMAHALLI
PORT OF HELSINKI / LÄNSITERMINAALI 2
POSTITALO
PUOLUSTUSHALLINNON
RAKENNUSLAITOS
PUOLUSTUSVOIMAT
PÖRSSITALO
RADISSON BLU: OTANIEMI, PLAZA,
SEASIDE
RAJAMÄEN PIENI HOITOHUONE
RAJAMÄEN UIMAHALLI
RAKENNUSLIIKE LAPTI OY
RAKSYSTEMS

RINNEKOTI-SÄÄTIÖ
ROYAL RAVINTOLAT, KATSOMO,
SALUTORGET, PÖRSSI, G.W. SUNDMANS,
WANHA SATAMA, TEATTERI
SAMPO PÄÄKONTTORI
SANNÄSIN KARTANO
SANOMATALO, HELSINKI
SANOMA WSOY PÄÄKONTTORI
SATO OYJ
SCANDIC GRAND CENTRAL HELSINKI
SCANFIL OYJ
SENAATTI-CENTER
G.SERLACHIUKSEN TAIDESÄÄTIÖ
SEURAKUNTAYHTYMÄT/SEURAKUNNAT:
ESPOO, HELSINKI, JÄRVENPÄÄ, LAHTI,
LOHJA, KERAVA, KOKKOLA, NURMIJÄRVI,
RAASEPORI, TURUN JA KAARINAN,
VANTAA, ÄÄNEKOSKI
SINEBRYCHOFF
SKANSKA TALONRAKENNUS OY
SODEXO
SOKOS HOTELLIT: ALEKSANDRA,
ALEKSANTERI, BOMBA, CARIBIA,
FLAMINGO, JYVÄSHOVI, LAHDEN
SEURAHUONE, LAPPEE, PUIJONSARVI,
TORNI, TURUN SEURAHUONE, VAAKUNA,
VANTAA,
VILLA, VUOKATTI
SRV RAKENNUS OY
SUOMEN AKATEMIA
SUOMEN KANSALLISTEATTERI
SUOMENLINNA
SUOMEN PANKKI
SUOMEN PANKIN RAHAMUSEO
SWECO
TAITOTALON KONGRESSIKESKUS
TALLINK SILJA
TALVISOTA YHDISTYS RY
TAMPERE CONGRESS& CULTURE CENTRE
PUISTOTORNI
TAPIOLAN UURNALEHTO
TECHNOPOLIS OYJ
TIEDEKESKUS HEUREKA
TIPOTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA
TORIKORTTELIT
TOYOTA TSUSHO NORDIC OY
TYKS - T-SAIRAALA
ULKOMINISTERIÖ
UUDENMAAN HAMMASPALVELU
URHEILUHALLIT, HELSINKI, TÖÖLÖ
VAASAN PÄÄKONTTORI, ESPOO
VALTERI
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
VANTAAN KAUPUNKI
VANTAAN KAUPUNKI, KATRIINAN
SAIRAALA
VERKATEHDAS, HÄMEENLINNA
VEROHALLINTO
WESTERMO DATA COMMUNICATIONS AB
YIT YHTYMÄ OYJ, YIT KIINTEISTÖT OY
ÅBO AKADEMI, ASA-HUSET
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010 318 3000, myynti@versaali.fi
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