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Etsitkö kokonaisvaltaista ratkaisua hotelliin, 
ravintolaan tai baariin? Sitten, olet oikeassa paikassa!

Autamme sinua löytämään tuotteet jotka parhaiten 
vastaavat tarpeitasi. Tarjoamme tuotteille myös 
toimitus- ja asennuspalvelua.

Asiakastyytyväisyys on prioriteettimme. Yli 30 vuoden 
kokemuksella tarjoamme euroopan johtavia opaste- 
ja display-ratkaisuja. Tarjoamme kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja, vakio- ja mittatilaustuotteita 
sopimusvalmistajaltamme EU-alueella. Tarjoamme 
ainutlaatuista designea ja nopeita toimitusaikoja, 
järkevin hinnoin.

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä millaisilla 
tuotteilla parhaiten tuemme toimintaanne.

Finn-Opasteet Oy:n tiimi





Modernia ja retroa.

Kerro asiakkaille tuotteista 
tyylikkäällä tavalla. 

Kirjoita, piirrä ja näytä luovuutta!

 

• umpipuuta

• moderni design

• helppo puhdistaa

PUISET A-TELINEET

  
  



Juomia ja päivän annoksia.

Tyylikäs ratkaisu ravintolan tai kahvilan 
pöydälle.

• moderni ulkonäkö

• sopii kahviloihin, 
ravintoloihin...

• helppo kirjoittaa 
liitutaulutussein

• käytä luovuuttasi

• useita värejä  
ja muotoja

PUISET MENUTELINEET

  



Vaaleanruskea Tummanruskea Musta

LIITUTAULUT
Luo ilmapiiriä ja tuo tarjoukset 
esiin tyylikkäästi.

• korkealaatuista puuta

• helppo ripustaa seinälle

• useita värejä ja kokoja

• kirjoita tai 

piirrä tarjoukset

• kohenna 

sisustusta

• tyylikäs 

puukehys



MENUTELINEET
Helppo, käytännöllinen, tehokas.

• sisältö on helppo vaihtaa

• kääntyvä, vakaa

• useita kokoja ja malleja



LUKITTAVAT LED 
MENUTELINEET
Informaatiosi ansaitsee tyylikkään ja näkyvän paikan.  
Anna sille valoa ja suojaa.

• modernin tyylikäs design

• helppo grafiikan vaihto

• turvallinen ja lukittava

 LED 





• helppo ripustaa• näkyvän tehokas
• nopea grafiikan vaihto



VALAISTUT  
SNAPFRAME-KEHYKSET
Päivällä tai illalla, hotellissa 
tai ravintolassa. Viimevuosien 
suosikkituote on täällä tarjoamassa 
viestillesi valoa ja näkyvyyttä. 

• useita kokoja

• LED-valaistu

• UV-suojaava heijastamaton  
suojamuovi

• käyttövalmis

• nopea 

kuvanvaihto

• 5000K  

valaistus

   LED





LED-VALAISTUT 
ILMOITUSTAULUT

DIGITAALINEN 
TOTEEMI 
ULKOTILAANAnna asiakkaille heidän kaipaamansa 

tieto tyylikkäästi. Valitse oikea malli, 
väri äläkä unohda että valo vangitsee 
katseet.

•  mustana tai hopean värisenä

• valaistut versiot

• lukittava

• sisätilaan ja katettuun ulkotilaan

Kuvia, animaatiota, videoita. Satoi tai 
paistoi 24/7.

• kestävä

• sisällönhallinta etänä

• optioina erilaisia näyttöratkaisuja

 LED 



TUHKA-ASTIAT 
SEINÄLLE

VAPAASTI 
SEISOVAT 
TUHKA- JA 
JÄTEASTIAT

Pidä paikat siisteinä ja tarjoa 
tupakoitsijoille lisäpalvelu.

• säänkestävä

• turvallinen ja lukittava
• helppo puhdistaa
• soveltuu ulkotilaan
• saatavana erilaisilla kiinnitysratkaisuilla

PYÖRÄTELINE  
SNAPFRAME-KEHYKSELLÄ

ALUMIINISET 
A-TELINEET

Tulevatko asiakkaat pyörällä? Tarjoa 
heille palvelua ja mainosta samalla 
tuotteita.

Yksi suosituimmista tuotteistamme. 
Helppoa ja tehokasta.





• tyylikäs  

design

• laaja valikoima

• mittatilausratkaisut 

erillist
ilauksesta



DIGITAALISET 
A-TELINEET

KÖYSI- JA 
VYÖAIDAT

Herätä asiakkaiden huomio 
animaatioin ja videoin. Helppoa  
ja erittäin tehokasta.

• sisältöä USB:n tai WiFi:n kautta

• sisäkäyttöön











DIGITAALISET 
SEINÄPANEELIT
Haluatko näytölle suojaa vai etsitkö 
kokonaista näyttöratkaisua?

• soveltuu vastaanottotiloihin,  
baareihin ja ravintoloihin



LÖYDÄ LISÄÄ RATKAISUJA 
JA INSPIROIDU TUOTTEISTA



Ulkotilaan

Valaistu

2-puoleinen

Puuta

Sähkönsyöttö

USB ja WiFi sisällönhallinta



 




LED

 

Lukittava
 Kirjoituspinta
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