
Muuntojoustavien tilaratkaisujen mestari



HSL Group on kotimainen järjestelmä- 
väliseinien erikoisosaaja. Tehtaamme sijaitsee 
Heinolassa. Tuotteemme tarjoavat erinomaisen 
muuntojoustavuuden, kestävyyden, äänen- 
eristävyyden ja paloturvallisuuden. Toimimme 
yhteistyössä arkkitehtien, rakennuttajien,  
rakennusliikkeiden, rakennusten omistajien 
ja tilojen käyttäjien kanssa. Panostamme 
jatkuvaan tuotekehitykseen. Lisäksi edustamme 
erittäin korkealaatuisia ja kansainvälisesti  
tunnustettuja tila- ja seinäratkaisuja.
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me toimitamme
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HSL Group on erikoistunut toimisto, liike- ja 
julkisrakennuksissa käytettäviin järjestelmä- 
väliseiniin ja siirtoseiniin sekä niihin liittyviin 
rakenteisiin. Toimitamme myös itsenäiset 
puhelinhuoneet, vetäytymistilat ja neuvottelu- 
tilat. Ratkaisuillamme saavutetaan tiloihin  
modernia ilmettä ja nopeasti muunneltavia 
tilakokonaisuuksia.

Muunneltavat tilat
aina erinomaisella
ääneneristävyydellä.



NEUVOTTELUTILAT

Neuvotteluhuoneen tulee olla tarpeeksi 
tilava, jotta siellä voi mukavasti istua alas 
työvälineiden kanssa ilman ahtauden tunnetta. 
Lisäksi tilassa on oltava miellyttävä 
akustiikka, tehokas ilmanvaihto joka 
pitää ilman raikkaana sekä hyvä valaistus. 
Tilan tulee olla koostaan huolimatta avaran  
tuntuinen ja ulos on nähtävä kunnolla.
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PUHELINHUONEET

Avotoimistossa on monia hyvä puolia, kuten 
helppo kommunikointi, mutta toisinaan tarvi-
taan rauhallista tilaa missä ympäristön äänet 
eivät häiritse keskittymistä. Näitä tilanteita  
varten HSL on kehittänyt omat mallinsa 
puhelinhuoneista.
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Tutustuthan uusimpiin
töihimme osoitteessa
hslgroup.fi.



PUULASISEINÄT 

Puun ja lasin yhdistelmä on yksi suosituimmista 
väliseinien materaaleista. Eikä ihme, sillä yhdis-
telmällä saa helposti tilaan kuin tilaan sopivan, 
tyylikkään väliseinäratkaisun. HSL-puulasiseinä 
on moduulirakenteinen, josta on kaksi etua: 
seinä on helppo asentaa ja tarpeen mukaan  
siirtää. Moduulien leveydet ja korkeudet voi- 
daan  mitoittaa toiveesi mukaan.
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ALUMIINILASISEINÄT 

Alumiini antaa väliseinille oman ainutlaatuisen 
ilmeen. HSL-alumiinilasiseinän valtteja ovat 
erittäin korkealuokkainen työn laatu, tarkka  
mitoitus ja runsas valikoima pintavaihtoehtoja. 
Alumiinivälisenä valmistetaan alumiiniprofii- 
lista mittatilaustyönä. Myös jaotukset saat juuri 
sellaisena kuin tarvitset. Elementit on helppo 
asentaa ja siirtää tilatarpeiden muuttuessa.
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TÄYSLASISEINÄT 

Runsaat lasipinnat tuovat automaattisesti 
väljyyttä ja valoisuutta tilaan. Alumiiniprofiili 
ympäröi lasia vain ylhäällä, alhaalla ja tarvit-
taessa sivuilla. Lasien väliin ei profiileja tarvita. 
HSL-täyslasiseinien laseina käytetään tarpeen 
mukaan valittua karkaistua turvalasia. Lasien 
näkyvät reunat hiotaan ja lasien väliset saumat 
joko jätetään avonaisiksi tai täytetään tarvit-
taessa silikonilla.
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     Rettig Group, Helsinki

ÄLYLASISEINÄT 

HSL Groupin laadukkailla älylasiseinillä luot 
valoisia ja käytännöllisiä tiloja. Kaikki lasi-
seinät voidaan tarpeen mukaan himmentää 
tai kirkastaa läpinäkyviksi yhdellä napin 
painalluksella. Sähköisesti himmentyvä äly-
lasi on tyylikkäämpi, käytännöllisempi ja edul-
lisempi kuin perinteinen kahden lasin väliin  
integroitu sälekaihdin. Älylasi valmistetaan 
kotimaisena avainlipputyönä Riihimäellä.
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     Rettig Group, Helsinki



UMPIELEMENTTISEINÄT 

Umpielementtiväliseinä on se perinteisin väli-
seinäratkaisu, mutta tylsäksi sitä ei voi missään 
tapauksessa sanoa. Meiltä saat täysin asennus-
valmiit, yksilöllisten toiveittesi mukaan pinta- 
käsitellyt umpielementtiseinät, joiden rakenne 
ja muunneltavuus ovat markkinoiden huippua.
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      Askotalo, Lahti

SIIRTOSEINÄT

Siirtoseinien tyypillisiä käyttökohteita ovat  
hotellit ja kokouskeskukset, koulut ja päiväkodit, 
pankit ja vakuutusyhtiöt, ravintolat ja opiskelija- 
kahvilat, toimistot ja kokoushuoneet, kuntosalit 
ja tanssikoulut, monitoimitalot ja auditoriot, 
koulutuskeskukset, ostoskeskukset, museot, 
kirjastot ja muut julkiset kohteet.

Laadukkaat HUFCOR-siirtoseinät soveltuvat 
kohteisiin, joissa tiloja halutaan voida jakaa 
nopeasti erilaisiin osiin. Tiloista saadaan moni- 
käyttöisiä ja ne muuntuvat tarpeen mukaan 
suljetuiksi tai avoimiksi kokonaisuuksiksi. Ääntä 
eristävillä siirtoseinillä jaat suuremman tilan 
nopeasti yksilö- ja tiimityöskentelyyn, kokouk-
siin ja koulutuksiin sopiviin häiriöttömiin osiin.
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ALUMIINILASIOVET 
Liukulasiovet ja kääntölsiovet alumiini- 
kehyksillä HSL Groupin valmistamat alumiini- 
runkoiset liukulasiovet ja kääntöovet ovat 
varma valinta, kun haluat kestävät, modernit 
ja hyvin ääntä eristävät ovet esimerkiksi järjes- 
telmälasiseinien yhteyteen. Samoja ovia hyödyn- 
netään myös mm. HSL Groupin puhelinhuo-
neissa ja erillisissä neuvottelutiloissa.
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FLEXWALL
FlexWall muuntautuu työtilanteen ja -tehtävän 
mukaan ja työn tekeminen tehostuu. Kiinteistön 
kehittäjälle FlexWall on pitkäikäinen ja muutok-
set kestävä investointi, suunnittelijalle moderni 
ja muunneltava paletti, ja rakennusliikkeelle 
se antaa modulaarista ja tuotteistettua design 
-lisäarvoa.
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OTSAELEMENTIT
HSL-otsaelementit nopeuttavat merkittävästi 
sekä suunnittelutyötä että kohteen rakentamista. 
Asennusvalmiisiin otsaelementteihin voidaan 
kiinnittää alapuoliset seinärakenteet kuten 
umpiseinät, lasiseinät, ovet ja sähköpielet.

Läpivienntien aukot voidaan toteuttaa tehtaal-
la mittatarkasti. Tämä nopeuttaa LVIS-töitä ja 
vähentää siivoustarvetta. Otsaelementit on 
helppo integroida osaksi LVIS–yhteiskanna-
kointijärjestelmää.

11





ASUNTORATKAISUT
Kaikki HSL-seinät soveltuvat seinäratkaisuiksi 
myös yksityistiloihin. Olemme toteuttaneet 
räätälöityjä liukuoviratkaisuja useisiin koteihin. 
Liukuovet voivat olla perinteiseen tapaan 
seinäpinnan ulkopuolella tai tyylikkäästi
seinän sisällä.
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SUUNNITTELU-, ASENNUS- 
JA MUUTOSTYÖT

HSL Group autaa mitoituksessa ja suunnit-
telussa. PItkä kokemus on käytettävissäsi. 
Seinäelementit valmistetaan omalla tehtaalla 
Heinolassa. Asennus tehdään valmiin lattian 
päälle moduleina, joka tekee niiden myöhem-
min tapahtuvasta siirtämisestä nopeaa ja pöly- 
töntä. Asennusryhmä tekee työn yleensä 
sitten, kun lattiapinta on valmis. Lattia 
voidaan tehdä koko tilaan kerralla. Tämä  
nopeuttaa mm. maton tai parketin asennusta. 

Tilojen muuttuessa HSL auttaa suunnittelussa, 
muutossa sekä muutostöissä nopeasti ja jousta-
vasti. Muuntojoustavuus on myös ekologista.
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HSL Group Oy
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja

Puhelin 010 277 6500
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