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Hyvin suunniteltu ja tehokas opastejärjestelmä 

vähentää merkittävästi tarvittavien opasteiden 

määrää ja tuo selvää kustannussäästöä. 

Infinity

http://normiopaste.fi/
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Mikäli tarvitset juuri sinun 

tarpeisiisi suunnitellun 

opasteratkaisun, joka  

opastaa aina perille ja 

vahvistaa brändiäsi, 

Modulex on sinulle oikea 

ratkaisu. Modulexin avulla 

pystymme tarjoamaan 

sinulle opasteet, jotka 

välittävät oikeaa tietoa, 

oikeaan aikaan ja oikeassa 

paikassa.

Modulex-opasteiden perustana on vankka tieto navigointi- 

informaation hallinnasta ja opasteiden toiminnallisuuksista sekä 

niiden kyvystä välittää brändi-ilmettä. Modulex rakentaa vuosien 

kokemuksella tehokkaita ratkaisuja, jotka perustuvat huolelliseen 

liikennevirtojen, eri käyttäjäryhmien ja heidän tiedontarpeensa 

analysointiin. Suurissa opasteprojekteissa, joissa opasteiden 

asennus voi tapahtua yhtä aikaa useassa eri osoitteessa, on tär-

keää, että jokainen yksittäinenkin opaste toimitetaan ja asenne-

taan aina ammattitaitoisesti ja oikea-aikaisesti.

PARHAAT OPASTAMISEN RATKAISUT OVAT USEIN YKSINKERTAISIA.

Kiteytämme ne neljään kysymykseen:

1. Näenkö sen? ...Ympäristö, koko, teksti, värit ja sijoittelu, luovat kokonaisuuden opasteen havaitsemiselle.

2. Pystynkö lukemaan? ...Opaste ei ole näkö- eikä kielitesti. 

3. Ymmärränkö opasteen? ...Sano mitä tarkoitat. Käytä kaikki visuaaliset keinot, jotta viestisi ymmärretään.

4. Luotanko opasteeseen? ...Jos luotat, voit tehdä nopeita ja oikeita päätöksiä.

Luotettuna  Modulex-kumppanina meillä on vahvaa näyttöä 

vaativien opaste projektien toimittajana. Autamme sinua 

oikean opastejärjestelmän valinnassa ja varmistamme, että saat 

toimivan ratkaisun, joka on suunniteltu juuri sinun tarpeisiisi ja 

joka tukee organisaatiosi visuaalista ilmettä.

Compass

AUTAMME KAIKISSA VAIHEISSA:
suunnittelu tuotanto asennus

http://normiopaste.fi/
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Macer
Valitse eri materiaaleista

Macer Interior koostuu lasista, akryylista, alumiinista tai Ethronitesta valmistetusta 

paneelista sekä alumiinisesta jalustasta. Uuden print-on-panel -teknologian ansiosta 

voit suunnitella opasteeseen juuri haluamasi ilmeen.

Macer Exterior -opasteiden kanssa yhdistettynä Macer Interior tarjoaa yhtenäisen 

kokonaisuuden – niin sisällä kuin ulkona. 

Kevyen linjakkaasti muotoiltu Macer 

mahdollistaa erinomaisen käytettävyyden 

ja joustavan muokattavuuden ansiosta 

aivan uusia luovia ratkaisuja.

http://normiopaste.fi/
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Latinankielinen sana Macer tarkoittaa 

hoikkaa ja ohutta. Ohuesta ulkoasusta 

huolimatta opasteeseen on mahdollista 

liittää myös valaistus. Macer  Exteriorista 

on saatavilla seinään kiinnitettävät ja 

vapaasti seisovat vaihtoehdot, jotka 

soveltuvat useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Modulaarinen Macer Exterior soveltuu erinomaisesti 

opastukseen ja organisaation muuhun graafiseen viestintään. 

Tyylikkään ilmeen ja yksinkertaisen, mutta vakaan rakenteen 

ansiosta se soveltuu mainiosti niin sisä- kuin ulkotiloihin. 

Macer Exterior koostuu kolmesta elementistä: kestävästä, 

galvanoidusta teräksestä valmistetusta jalasta, jalan tyylik-

käästä suojuksesta ja ylipainettavasta graafiikkapaneelista. 

Sen lisäksi, että Macer Exterior mahdollistaa graafiselta 

ilmeeltään ja muodoltaan lähes rajattomasti vaihtoehtoja, 

kestää se mainiosti myös ankaria sääoloja. 

Yhdistämällä Macer Exteriorin ja Macer Interiorin luot 

tyylikkään ja yhtenäisen ilmeen ulko- ja sisätiloihin.

Pistekirjoitus ja kohokirjaimet ovat tulossa opasteissa pakollisiksi useissa 

Euroopan maissa. Tämä tarkoittaa, että huoneiden opasteiden tulee olla 

luettavissa koskettamalla.

Vapauta luovuutesi 
markkinoiden ohuimmalla 
opasteratkaisulla

http://normiopaste.fi/
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Messenger

Monet Pacific- ja Messenger-opasteiden yhtäläisyydet mahdollistavat niiden 

käytön yhdessä siten, että lopputulos on yhtenäisen tyylikäs. Käyttökohteissa, 

joissa säännöllinen päivitys on tarpeen, Paperflex-ratkaisu mahdollistaa omien 

tulosteiden sijoittamisen akryylisuojan alle.

» Pacific sivulla 8.

Modulaarinen ratkaisu sisätiloihin
Kuten muutkin Modulex-opasteet, Messenger Interior on suunniteltu helposti 

muokattavaksi ja päivitettäväksi. Messenger tarjoaa laajan valikoiman seinä-, 

katto-, uloke- ja pylväsopasteita.

Värivalikoimassa on yli 70 vakioväriä ja useimmat NCS- ja RAL-värit löytyvät jo 

tietokannasta. Lisäksi print-on-panel -teknologia mahdollistaa puu- tai kivipinnan 

kaltaisten efektien käytön opasteissa.

http://normiopaste.fi/
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Tyylikästä mukautuvuutta 
ulkotiloihin
Messenger Exterior yhdistää saumattomasti toiminnallisuuden, 

muodon ja muokattavuuden. Modulaarisen rakenteen ansiosta 

se skaalautuu kätevästi eri käyttötarpeisiin. Vankka, alumiinista 

ja ruostumattomasta teräksestä koostuva Messenger Exterior 

on erinomainen valinta julkisille paikoille.

Messenger Exterior ja Messenger Interior voidaan yhdistää 

ilmeeltään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka tyylikäs ja 

nykyaikainen ulkonäkö tukee mainiosti organisaatiosi graafista 

ilmettä.

http://normiopaste.fi/
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Selkeälinjaiset ja tyylikkäästi kaartuvat Pacific-opasteet 

sopivat erinomaisesti useimpiin sisä tiloihin. Kattavasta 

valikoimasta löydät aina sopivan vaihtoehdon 

opastamaan koko matkan perille kohteeseen.

Pacific
Kaarevaa modernia tyyliä

http://normiopaste.fi/
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Pacific Interior -malliston paneelit ovat modulaarisia ja kätevästi 

vaihdettavissa. Laajasta malli- ja koko valikoimasta löydät yleis-, 

kohde-, seinä- ja oviopasteet, katto- ja pylväs opasteet sekä 

ulokeopasteet.

Modulex-klassikko
Pacific Exterior yhdistää hyvän designin ja erinomaisen sään-

keston vaatimukset. Jokainen opaste tuo nykyaikaisen muotoilun 

osaksi rakennuksesi ympäristöä ilman että joudut tinkimään 

kestävyydestä ja käytettävyydestä. Laaja paino pinta ja useat 

jalustavaihtoehdot yhdessä modulaarisen järjestelmän kanssa 

ovat vuosien mittaan luoneet perustan Modulexin johtavalle 

markkina-asemalle.

Pacific Exterior -valikoima sisältää myös useita valmiita suunta-

opasteita, joiden avulla voit luoda selkeitä opasteita kustannus-

tehokkaasti.

http://normiopaste.fi/
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Compass

Compass on näyttävä ulkotilojen opastesarja, josta on tarjolla lukuisia vaihto ehtoja. 

Compass on ollut edelläkävijä opastejärjestelmien kehityksessä koko sen 30-vuotisen 

historiansa ajan. Jatkuvan kehitystyön tuloksena sen laatu ja käytettävyys vastaavat 

alan tiukimpia standardeja.

Compass hoitaa kattavasti ulkotilojen opastuksen. Yhdistämällä sylinterin tai    

puoli suunnikkaan muotoiset tolpat grafiikkapaneelin kanssa, voit rakentaa yksilöllisiä, 

lähes kaikkiin eri tarkoituksiin soveltuvia kokonaisuuksia.

Compass tarjoaa runsaasti värivaihtoehtoja. Mahdollisuus digipainatukseen,   

print-on-panel -painatukseen sekä folioiden käyttöön takaa rajattomasti mahdollisuuksia 

organisaation graafisen ilmeen mukaiseen toteutukseen.

Yksinkertaisesti yksilöllinen kokonaisuus

Compass-opasteet tarjoavat 

joustavan tavan yhdistää eri 

elementtejä. Mallistosta löytyy 

seinään tai kattoon kiinnitettävät 

opasteet sekä jalustalla tai 

oman rakenteensa varassa 

seisovat opasteet, joiden avulla 

rakennat helposti persoonallisia 

kokonaisuuksia.

http://normiopaste.fi/
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Infinity
Modulexin monimuotoisin opastejärjestelmä

http://normiopaste.fi/
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Modulexin monimuotoisin opastejärjestelmä

Infinity Classic on täydellinen ratkaisu tavallisesta poikkeaviin opasteprojekteihin. Sen modulaarisen 

ja joustavasti muotoiltavan ratkaisun perustana on vapaasti erilaisiin muotoihin leikattava 

taustalevy. Opasteita on mahdollista yhdistää toisiinsa ja kiinnittää muovisten kiinnikkeiden avulla 

ilman, että joudutaan tinkimään perinteisten opasteratkaisujen eduista. Myös uusi print-on-panel 

-teknologia tarjoaa entistä enemmän laadukkaasti viimeisteltyjä vaihtoehtoja suunnittelijalle. 

Suoralla digitaalitulostuksella on nyt mahdollista tulostaa opasteisiin kaikkia värejä – myös valkoista. 

http://normiopaste.fi/
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Luovuutta, laatua ja mukautuvuutta
Sirius
Uudet Holscher Designin suunnittelemat Sirius-opasteet yhdistävät ajattoman tyylikkäästi lasin ja teräksen. 

Malliston kattava opastevalikoima tarjoaa suunnittelijalle monipuolisesti vaihtoehtoja tyylikkääseen loppu-

tulokseen.

http://normiopaste.fi/
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VIA Syntynyt suuren sairaalan tarpeesta 
selkeän toimivaan opasteratkaisuun

VIA on selkeäpiirteinen opastesarja ulko- ja 

sisätiloihin, joka omaa vahvasti skandinaavisen 

muotokielen. Useisiin tarkoituksiin mukautuvat 

modulaariset VIA-opasteet sopivat mainiosti 

terveyden hoidon, koulutuksen ja vapaa-ajan 

organisaatioiden käyttöön. 

Tuotesarjassa on tarjolla valaistuja ja 

valaisemattomia opasteita sekä sisä- että 

ulkokäyttöön. Laajasta valikoimasta löydät  

yksi- ja kaksipuoliset seinäopasteet, ovi-,  

katto- ja uloke opasteet sekä itseseisovat 

opasteet.

VIA on suunniteltu yhteistyössä kansain välisen 

C.F. Møller -arkkitehti toi mis ton kanssa.

http://normiopaste.fi/


17

Älykkäät ratkaisut nykyaikaiseen muotoiluun

Digital

http://normiopaste.fi/
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Makupaloja maailmalta 
Kerromme mielellämme lisää.

Infinity

Pacific

Pacific

Pacific

http://normiopaste.fi/
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Infinity Compass

Pacific

Print-on-panel

http://normiopaste.fi/


Laadukkaat opasteet vastaavat tinkimättömän toiminnalli suuden ja 

tyylikkään ulkoasun vaatimuksiin. Modulex-opasteita on kehitetty tiiviissä 

yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa jo yli 30 vuoden ajan. Tämän 

yhteistyön tuloksena voimme tarjota sinulle korkeatasoisia, innovatiivisia 

opasteratkaisuja kaikkiin käyttötarpeisiin.

Vesimyllynkatu 2, 33310 TAMPERE 
Tel. +358 (0) 10 337 3300

Vanha Valtatie 24, 12100 OITTI 
Tel. +358 (0) 207 599 600

Asiakaspalvelun sähköposti: opasteet.info@normi.fi
02/2018
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