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Helsingi Urban 

Environment House 
Interjööri kvaliteetsed ja 

keskkonnasõbralikud
akustilised lahendused

Toodame Eestis era- ja avalikule sektorile suunatud professionaalseid esitluslahendusi ja akustilisi
tooteid. Oleme tuntud tänu oma vastupidavatele ja kvaliteetsetele toodetele, mitmesugustele
erilahendustele, usaldusväärsele paigaldusteenusele ning jätkusuutlikule tootmisele. Helsingisse Urban 
Environment House hoonesse valmistatud akustilised paneelid vastavad just nendele kriteeriumitele.

Hush Akustiline paneel, musta 
ja valge kombinatsioon. 
Akustilise seina kogumõõt on 
11 070 x 2700 mm.

Helsingi Urban Environment House sisustusmaterjalid
pidid vastama kõrgetele nõudmistele. Valmistasime 700 
kangaga kaetud Hush Akustilist paneeli ja 40 
kirjutustahvlite komplekti. Akustiliste paneelide puhul olid
nõudmisteks A-klassi helisummutavad omadused ja 
ehitusmaterjalide kuulumine M1 emissiooniklassi, mis
viitab väga madalale õhku lenduvate ainete eraldumisele. 
TK-Team´l oli võimalik väljakutse vastu võtta, sest
erilahenduste ja –mõõtude pakkumine on just üks meie
eeliseid.

“Helsingi Environment House interjööris on meie
akustilised paneelid sisustuselementideks ning
vähendavad suurepäraselt ruumis kaja. Valmistasime
paneelid vastavalt tellija soovitud värvidele, mõõtudele ja 
kujule. Oleme spetsialiseerunud just suurematele
projektidele ja hangetele”, ütleb TK-Team´i kontserni
juht Kari Harila.

Kvaliteet ja paindlikkus tänu pikaaegsele kogemusele

TK-Team on akustiliste toodete, kirjutus- ja 
teadetetahvlite ning interaktiivsete puuteekraanide
ekspert. Ligi 50-aastase kogemusega oleme Euroopas
oma ärisegmendi teerajajateks. Kogemus, kvaliteet ja 
hea materjalide tundmine on märksõnad, mis
väljenduvad meie tootmisprotsessis, projektimüügis ja ka 
professionaalses paigaldusteenuses. 

Helsingi Urban Environment House oli meie jaoks
tavapärane kuid samas ka uudne projekt. 

“Tellitud akustiliste paneelide kogus oli meie jaoks tavapäraste
tellimuste mahtudest suurem ning iga paneel tehti
eritellimustööna vastavalt soovitud mõõtudele. Just erimõõtude
ja -lahenduste pakkumine annab meile turul eelise”, ütleb Harila. 

Paindlikkusega tuleb TK-Team klientide soovidele alati vastu. 
Tihti soovitakse viimasel hetkel teha muudatusi mõõtudes või
ajagraafikus. 

“Viime projektid algusest peale ise lõpuni. Koostame
personaalse hinnapakkumise, teostame vajalikud mõõtmised, 
teeme näidistooted, tegeleme paigaldusega ning anname tehtud
tööd üle. Tegutseme “võtmed kätte” põhimõttel. Hoolitseme selle
eest, et klientide projektid saaksid usaldusväärselt ja korrektselt
valmis”, ütleb Harila.

Läbirääkimised suunavad projekte

TK-Team võttis Helsingi Environment House projektist osa
ehitaja Skanska alltöövõtjana. Osalesime projekteerimis- ja 
planeerimisprotsessis koos arhitektide ja Skanska´ga. Peale 
näidisruumi valmimist valiti välja lõplikud tooted ja viimistlus
vastavalt kliendi soovidele. 

Harila ütleb, et tänu pidevale suhtlusele ja läbirääkimistele
saab klient alati soovitud lõpptulemuse. TK-Team konsulteerib
hea meelega arhitektidega kõigile sobiva lahenduse leidmiseks. 
Pakume arhitektidele ka 3D-materjale. 
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Hush Akustilised paneelid kombineeritud
Sky WriteScreen keraamilise kirjutus-
/projektsioonitahvliga. Komplekti kogumõõt
on 4550 x 1990 mm.

Hush Akustilised paneelid kombineeritud Sky 
WriteScreen keraamilise kirjutus -
/projektsioonitahvliga. Komplekti kogumõõt on 
5960x1990 mm.

Hush Akustilised paneelid kombineeritud
Sky WriteScreen keraamilise kirjutus-
/projektsioonitahvliga. Komplekti
kogumõõt on 5810x1990 mm.

Ja muidugi võtame ka ise klientide soove kuulda: 
“Messidel suhtleme klientidega ning kuulame nende 
mõtteid ja ideid. Näiteks õpetajatelt ootame 
informatsiooni, milliseid lahendusi nad koolides näha 
sooviks”, ütleb Harila.

Kvaliteetne teenus ettevõtetele, koolidele ja ülikoolidele

TK-Team´i põhiväärtused on vastupidavus, kvaliteetsus ja 
vastutustundlikkus. Meie tooted on vastupidavad ja ajatud. 
Tooraine hankimisel ja ka logistiliste teenuste puhul valime
koostööpartnereid jälgides, et nad vastaksid meie
põhiväärtustele. 

“Meie tooted on disainitud ja toodetud nii, et nende
hoiustamine ja transportimine oleks keskkonnasõbralik. 
Kasutame tootmisprotsessis kõiki tooraineid võimalikult
efektiivselt. Tänu sellele, et tegutseme Euroopas, saame teha
oma tooted klientidele kättesaadavaks lihtsalt ja 
keskkonnasõbralikult”, ütleb Harila. 

Eestis on meil oma tehas juba aastast 1998 ja Eesti 
müügikontorist saadame toodangut otse Balti riikidesse, 
Rootsi ja Venemaale. Üks tähtsamatest turgudest on meie
jaoks Suurbritannia, kus TK- Team´l on olnud tütarettevõte
juba aastast 2007. Suurbritannias on müüdud väga suur osa 
meie toodetest koolidesse ja ülikoolidsse, näiteks võib meie
toodangut näha Cambridge´i ja King´s College´i ülikoolides.

“Üks väga huvitav Soome objekt oli Mansikkala puidust
koolimaja, kuhu paigaldasime Ecophon Akustilisi paneele, 
arhitekti ja TK-Team´i tootedisaineri koostöös loodud
Esitlusseina ning teisi meie tooteid. Koolide ja teiste
hariduasutuste soovid ja vajadused on meile tuttavad ning selles
valdkonnas tegutseme kindlasti ka tulevikus”, ütleb Harila.     

“Ettevõtetele oleme tootnud palju erinevaid vaheseinu
/ruumijagajaid. Võtame toodete disainimisel arvesse tänapäeval
pidevalt muutuvaid töötingimusi ja nõudmisi. TK-Team´i üheks
eesmärgiks on tulevikus kasumlikult ja stabiilselt kasvada, eriti
Põhjamaades. Tegeleme jätkuvalt tootearendusega, et tooted 
vastaksid klientide pidevalt muutuvatele nõudmistele ja 
vajadustele.”

You design –we make it happen


