
HSL-järjeSteLmäväLiSeinät.
YLivoimainen muuntojouStavuuS ja YkSiLöLLinen deSign.



umpieLementtiSeinät puuLaSiSeinät

aLumiiniLaSiSeinät täYSLaSiSeinät

otSaeLementit muutoSpaLveLu



HSL group
HSL Group on järjestelmäväliseinien 
suunnitteluun ja valmistukseen 
erikoistunut suomalainen yritys. 
Elementtirakenteisten seiniemme 
avainominaisuuksia ovat erittäin 
hyvä muuntojoustavuus, korkea 
laatu ja helppo asennus. Toimimme 
yhteistyössä niin arkkitehtien, 
rakennuttajien, rakennusliikkeiden, kuin 
myös rakennusten omistajan sekä 
tilojen käyttäjien kanssa, ja kehitämme 
tuotevalikoimaamme aktiivisesti. HSL 
Group Oy on osa Harjavalta-konsernia.



Vapaa muunneltaVuus
kaikki HSL-järjestelmäväliseinät ovat vapaasti 
muunneltavissa tilan ja tilanteen mukaan. Seiniä ja 
ovia voi lisätä tai poistaa, seinämateriaalia vaihtaa 
ja huonejärjestystä muokata aina tarpeen mukaan. 
Lisäksi yhteensopivat seinäelementit ovat erittäin 
helppoja ja nopeita asentaa.
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1 vapaa muunneLtavuuS



kun sinulla on tila, me toimitamme 
siihen seinät.





umpieLementtiSeinät
Umpielementtiseinä on perinteisin väliseinäratkaisu, 
mutta tylsäksi sitä ei voi missään tapauksessa 
sanoa - seinät saat täysin yksilöllisten toiveidesi 
mukaan pintakäsiteltynä.
HSL-umpielementtiseinä on moduulirakenteinen, 
josta on kaksi etua: seinä on helppo asentaa ja 
tarpeen mukaan siirtää nopeasti ja pölyttömästi.



aito yksilöllisyys
kaikki HSL-järjestelmäväliseinät valmistetaan  
toiveiden mukaisesti puusta, lasista, alumiinista tai 
niiden yhdistelmistä. pintamateriaalin valinta on 
lähes rajoittamaton, mikä antaa mahdollisuuden 
luoda yksilöllistä arkkitehtuuria.
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puuLaSiSeinät
Puun ja lasin yhdistelmä on 
yksi suosituimmista väliseinien 
materiaaleista. Eikä ihme, sillä 
yhdistelmällä saa helposti tilaan 
kuin tilaan sopivan, tyylikkään 
väliseinäratkaisun. HSL-puulasiseinä 
on moduulirakenteinen, jonka leveydet 
ja korkeudet voidaan mitoittaa toiveesi 
mukaan.





nopea asennus 
kaikki HSL-järjestelmäväliseinät asentaa HSL groupin 
omat asentajat. Seinien elementtirakenne  
varmistaa nopean ja siistin asennustyön. asennus 
tehdään yleisimmin lattiapinnan valmistuttua, jonka 
jälkeen tilan voi ottaa käyttöön ja kalustaa.
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aLumiiniLaSiSeinät
Alumiini antaa väliseinille oman 
ainut laatuisen ilmeen. HSL-
alumiinilasiseinän valtteja ovat 
erittäin korkealuokkainen työn laatu, 
tarkka mitoitus ja runsas valikoima 
pintavaihtoehtoja. Alumiinivälisenä 
suunnitellaan alumiiniprofiilista 
toiveittesi kokoisina ja muotoisina 
elementteinä.



korkea laatu ja  
elinkaariajattelu
HSL-väliseinäratkaisu on korkealuokkainen valinta 
sekä tuoteominaisuuksiltaan että tilan viihtyisyyden 
rakentajana. Seinä on valmistettu kestämään  
kovaa käyttöä ja muutostöitä rungosta pintoihin 
asti tilan elinkaarta vastaavasti.
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täYSLaSiSeinät
HSL-täyslasiseinä on näyttävä ratkaisu 
monenlaisiin eri kohteisiin. Runsaat 
lasipinnat tuovat automaattisesti 
väljyyttä ja valoisuutta tilaan. 
Alumiiniprofiili ympäröi lasia vain 
ylhäällä, alhaalla ja tarvittaessa sivuilla. 
Lasien väliin ei profiileja tarvita.





otSaeLementit
Tehdasvalmiset HSL-otsaelementit 
nopeuttavat merkittävästi sekä 
suunnittelutyötä että kohteen rakentamista. 
Täysin asennusvalmiisiin otsaelementteihin 
voidaan kiinnittää alapuoliset seinärakenteet 
kuten umpiseinät, lasiseinät, ovet ja 
sähköpielet. Merkittävä etu on myös LVI- ja 
sähköläpivientien tehtaalla tehdyt mittatarkat 
rei´itykset. Tämä paitsi nopeuttaa LVIS töitä, 
myös vähentää siivoustarvetta kohteessa. 
Otsaelementit on helppo integroida osaksi  
LVIS –yhteiskannakointijärjestelmää.



Hsl muutospalVelu
HSL muutospalvelu on keskeinen osa asiakkail-
lemme tarjoamaa palvelukonseptia. jokaisen tilan 
tulee vastata asiakkaamme tarpeita ja kuten hyvin 
tiedämme, tarpeet muuttuvat toisinaan hyvinkin 
nopeasti.
HSL muutospalvelu sisältää HSL-väliseinäjärjestel-
mien käytön hallinnan kohteen koko elinkaaren ajan. 
toiminnan avainsana on tehokkuus, niin ajassa kuin 
kustannuksissakin. ota yhteyttä niin keskustellaan 
tarkemmin HSL muutospalvelun mahdollisuuksista 
omassa kohteessasi.
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Hsl Group oy  
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja

Puhelin 010 277 6500
Fax +358 3 7188 213

asiakaspalvelu@hslgroup.fi
www.hslgroup.fi

HSL Groupin tuotteet  
soveltuvat myös  
yksityis tilojen seinä-
ratkaisuiksi.


