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 MITÄ MARTELATALOSTA LÖYTYY? 

 

Messujen Martelatalon arkkitehtuurista vastaa yhteistyökumppa- 

nimme Strategisk Arkitektur Stockholm ja sisällöstä Martela  

suunnittelijoineen. Tervetuloa tuntemaan kuinka älykäs ja viihtyi- 

sä tila todella parantaa kroppaa ja mieltä! 

Käyttöasteen seuranta  

Martela lanseeraa Tukholman messuilla Condecon sensorit,  

joiden avulla pystytään seuraamaan minkä tahansa tilan käyttö- 

astetta. Kun esimerkiksi neuvotteluhuoneen, puhelinkopin tai,  

työpisteen käyttöaste on helposti reaaliaikaisesti nähtävissä,  

tarvittavat uudelleenjärjestelyt voidaan tehdä nopeasti ja työtyy- 

tyväisyys pysyy monitilatoimistossa hyvällä tasolla jatkuvasti.  

Myös säilytysjärjestelmien tehokkuutta voidaan mitata mahdollistaen joustavan reagoinnin muutoksiin säilytystar-

peissa  

Seurannan voi tehdä vaikka tietyn ajanjakson pituisena tai se voidaan integroida pysyvästi työympäristöön. 

Puhelinkoppi 

Puhelut, videoneuvottelut, täydellinen keskittyminen… Messujen Martelatalossa voi kokea täydellisen rauhan puhe-

linkopissa. + linkki tuotteeseen  

Pöytien varausjärjestelmä 

Kenen kanssa työskentelen, minkälaisia työtehtäviä teen, minkälaisen pöydän varaan? Tule tutustumaan erilaisiin 

erilaisten pöytien varausjärjestelmiin osastollamme. 

”Personal trainer –pöydät” 

Rolergo-pöydät pitävät huolta työntekijöiden työtehosta ja hyvinvoinnista mm. muistuttamalla käyttäjäänsä seiso-

maan valitun ajan työpäivästä. Kätevä iPhone-käyttöliittymä paitsi ohjaa ”personal traineria” myös säästää sähköku-

luissa sulkien virran käyttämättömän pöydän sähköpistokkeista. 

Kilta-tuoli 

Hyvä design pysyy ja paranee. Messuilla on esillä sekä uusia että käytetty ja kunnostettu Kilta-tuoli. Kierrätys on jat-

kuvasti kasvava trendi nykyaikaisessa toimistokalustamisessa.  

http://www.martela.fi/julkitilakalusteet/yleistuolit/kilta-tuoli-nelipistejalustalla  

 

http://www.martela.fi/julkitilakalusteet/yleistuolit/kilta-tuoli-nelipistejalustalla


3. HELMIKUUTA   2015 

LEHDISTÖTIEDOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martela Oyj 
 
phone +358 (0)10 345 50 
fax +358 (0)10 345 5744 
address Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI 
VAT FI01148912 
internet                   www.martela.com 

     
 
 

 
 
 

 2 / 2 

 

 

 

Neuvottelutilojen varausjärjestelmä 

Enää ei tarvitse vihata vaikeaselkoisia neuvottelutilojen varausjärjestelmiä, koska Martelan varausjärjestelmällä 

neukkarin saa varattua entistä kätevämmin.  Neuvottelutilasta voi saada myös muistutuksen, mikäli sitä ei ole otettu 

käyttöön sovitun ajan jälkeen. 

Dynamic Storage 

Kokemuksemme mukaan monitilatoimistoissa vain noin 70 % työntekijöistä tarvitsee säilytystilaa samanaikaisesti. 

Henkilökohtaisten säilytysratkaisujen rinnalle Martela on  kehittänyt Dynamic Storage -ratkaisun. Se on käytettävissä 

siellä missä sitä tarvitaan: tänään toisessa kerroksessa ja huomenna ehkä viidennessä. 

Frankie-pöytä 

Tule viihtymään Iiro Viljasen suunnitteleman Frankie-pöydän ääreen. Esillä oleva uutuus on A-jalkainen ja korkeus 

säädetään sähköisesti. 

Martela on työympäristöjen asiantuntija, joka luo asiakkailleen asiakaskohtaiset parhaiten kulloisenkin asiakkaan 

tarpeisiin vastaavat ratkaisut, jotka koostuvat korkealuokkaisista kaluste-, teknologia- ja palveluratkaisulta, jotka ovat 

joko Martelan itsensä tai kumppaniemme tuottamia. Messuilla mukana ovat mm. Yhteistyökumppaneidemme Con-

decon, ROLin, Vecosin ja Frameryn tuottamia ratkaisuja. 

 

Yhteystiedot: 

Minna Andersson, Markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö 

Mobile +358 (0)400 87 81 01, minna.andersson@martela.com 

Leena Puttaa-Sollo, 

Mobile +358 (0)40 84 95 480, leena.puttaa-sollo@martela.com 

 

Seuraa ja inspiroidu:  

twitter.com/martelagroup    

#2015sff  #sensorbased  #martelahouse  

www.martela.com/2015sff  

 

 
Martela -konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkym-

menen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja.  

Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa. 
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