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Hush Felt Hush Felt Round Hush Felt Kuusikulmio

 

Hush Felt Ilmoitustaulu valmistetaan 
huopamaisesta materiaalista. Sen
pintaan voidaan kiinnittää muistilappuja
nastoilla tai pienillä nuppineuloilla.

Hush Felt Ilmoitustaulut poistaa myös
huonetilan kaikuja ja huopamainen pinta
pehmentää seinien ilmettä.

Saatavana vakio- ja
erikoiskokoisina. 

Värikartassa on värivaihtoehtoja, joilla voi luoda näyttäviä sekä tilaan väriä
tuovia upeita kokonaisuuksia:

HUSH FELT

Vakiokoot:
Halkaisija 300 mm
Halkaisija 600 mm

Vakiokoot:
Halkaisija 600 mm
Halkaisija 800 mm
Halkaisija 1180 mm

Yksittäisen taulun
maksimikoko on
2500 x 2000 mm .



Pro Kangastaulu Sky KangastauluUltra Kangastaulu

 

Leikittele Kangasilmoitustaulun kankaan
väreillä ja viimeistele taulusi erilaisilla
reunalistavaihtoehdoilla. 

Toimitamme kangastauluja myös
haluamassasi koossa ja haluamallasi
kangasvaihtoehdolla.

KANGASTAULUT

Selkeälinjainen
ilmoitustaulu
ammattikäyttöön. Taulun
ilme viimeistellään Pro-
alumiinireunalistoilla ja
pyöristetyillä
kulmapaloilla.
M1-sisäilmaluokitus

Sky -kangastaulun
erikoisuus on taaksepäin
viistetty reuna. Seinään
asennettuna
ilmoitustaulu vaikuttaa
kelluvan seinän pinnalla
luoden kevyen ja ilmavan
vaikutelman.

Ilmavan piilokiinnityksen
ja huomaamattoman,
tarkkuusjiiratun
reunalistan ansiosta Ultra
-kangastaulu on varma
valinta tyylitietoiselle
suunnittelijalle.
M1-sisäilmaluokitus

Luonnollinen puu herättää myönteisiä mielikuvia. Eri
puulajeilla voit korostaa sisustuksen ilmettä. Viilutettu
pyökki- tai koivureunalista:

Max Cotton -kangas on 100% puuvillaa,
ja tarjoaa 25 eri värivaihtoehtoa:

Wood Kangastaulu

Koivu Pyökki

Listojen värit sadoista RAL Classic-
värikartan väreistä.



Pro Pellavataulu

Ultra pellavataulu

 
Hush ja Soul by Gabriel kankaat myös
valikoimassa 

PELLAVATAULUT

Wood Pellavataulu

Pellavataulussa on vaalea klassinen kangaspinta ja taulu
viimeistellään Pro-alumiinireunalistalla pyöristetyin
kulmapaloin.
Lista voidaan leikata myös tarkkaan jiirikulmaan, ja maalata
halutulla RAL Classic-värikartan värillä. 
M1-sisäilmaluokitus

Vaaleasävyisen pellavan ja luonnollisen puun yhdistelmä
herättää myönteisiä mielikuvia. Eri puulajeilla voit korostaa
sisustuksen ilmettä. Viilutettu pyökki- tai koivureunalista.

Vaaleasävyinen pellava sopii monenlaisiin ympäristöihin. Ultra-
reunalistan viimeistely keventää vaikutelmaa. Listan sävy on
valittavissa RAL Classic-värikartasta. 
M1-sisäilmaluokitus



Pro Korkkitaulu

Sky Korkkitaulu

 
Hush ja Soul by Gabriel kankaat myös
valikoimassa 

KORKKITAULUT

Wood Korkkitaulu

Luonnonkorkkipinta. Pro-alumiinireunalista pyöristetyillä
kulmapaloilla viimeistelee taulun ulkonäön.
Reunalista voidaan leikata myös tarkkaan jiirikulmaan, ja
maalata halutulla RAL Classic-värikartan värillä. 

Eri puulajeilla voidaan korostaa sisustuksen ilmettä.
Reunalistavaihtoehtoja ovat viilutettu pyökki- ja
koivureunalista.

Luonnonkorkkipinta. Sky-korkkitaulun viistetty reuna korostaa
keveyttä ja modernia ilmettä. Seinään piilokiinnityksellä
asennettu taulu vaikuttaa kelluvan seinän pinnalla luoden
kevyen ja ilmavan vaikutelman.



Pro-alumiinireunalista
pyöristetyillä
kulmapaloilla.

 

BULLETIN BOARDIT

Pro Bulletin Board Sky Bulletin Board Ultra Bulletin Board

L Bulletin Board MDF Bulletin Board Wood Bulletin Board

Sky-taulun viistetty reuna
korostaa keveyttä ja
modernia ilmettä. 

Luonnollista, uusiutuvaa ja kestävää korkkilinoa. Korkkilinotaulut ovat
luonnonmateriaaleista tehtyjä kestäviä kiinnityspintoja. Värin voi valita Forbon 15 eri
värivaihtoehdosta:

Listojen värit sadoista RAL Classic-värikartan väreistä.

Ultra-reunalistalla ilmava
piilokiinnitys, huomaamaton
lista, tarkat jiirikulmat.

Taulun pinnan sävyiseksi
maalattu L-reunalista ja
piilonappikiinnitys.

Pinnan sävyiseksi
maalattu suora reuna ja
piilonappikiinnitys.

Puulla voit korostaa
haluamasi taulun ilmettä.
Viilutettu pyökki- ja
koivureunalista.

https://www.tk-team.fi/tuotteet/mdf-bulletin-board


 

NIMITAULU JA LUKITTAVAT
ILMOITUSTAULUT

Nimitaulu
Näyttävä, laadukas ja lukittava Nimitaulu eli
porrastaulu piristää käytävän ilmettä.
Nimitaulussa on uritettu Hush Felt
huopakangas irtokirjaimia varten ja MDF-
pohja. Taulun väri on valittavissa Hush Felt
huopakankaan sävyistä.

Lukittava Ilmoitustaulu
Värikäs, laadukas ja lukittava ilmoitustaulu
sopii rappukäytävään ja muuhun tilaan,
jossa ilmoitustaulu on saatava lukittua.
Taulun väri on valittavissa Hush Felt
huopakankaan sävyistä.

Ilmoitustaulukaappi
Julkisissa tiloissa suosittu ratkaisu, jossa
ilmoitukset ovat suojassa lukkojen takana.
Ilmoitustaulun taustapinnaksi voit valita
pellavan, kangaspinnan, korkkilinon tai
magneettisen kirjoituspinnan.  Myös Hush
Felt Ilmoitustaulu soveltuu taustapinnaksi.

 Listojen väri saatavana
erikoistoivomuksena RAL Classic
värikartan sävyissä tai
kromimaalattuna.

https://www.tk-team.fi/tuotteet/hush-felt-ilmoitustaulu
https://www.tk-team.fi/tuotteet/hush-felt-ilmoitustaulu
https://www.tk-team.fi/tuotteet/hush-felt-ilmoitustaulu



