
Octacell asiakaspalvelutilat



Kaikki Octacell –tilat valmistetaan samoista 
elementeistä.  

Tilatarpeiden muuttuessa olemassa olevaa 
Octacell tilaa pystytään muokkaamaan 

vastaamaan sen hetkisiä tarpeita.

Muunneltavuuden avulla pystyt säästämään rahaa 
sekä luontoa, kun pystyt hyödyntämään olemassa 

olevaa tilaa. 
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Octacell tilaratkaisu – Muunneltavia äänieristettyjä työtiloja



Äänieristetty
Puhu rauhassa luottamuksellisiakin asioita.

Kaikki Octacell-tilat ovat erityisen hyvin
äänieristettyjä. Äänieristys perustuu seinien 

monikerrosrakenteeseen sekä paksuihin 
soundcontrol-laminoituihin laseihin. 

Raikas sisäilma
Tiloihin ei tule tunkkainen ilma.

Kaikki Octacell-tilat on varustettu tehokkaalla 
koneellisella ilmanvaihdolla, jota pystyt itse 

säätämään.

Ylpeästi suomalainen
Octacell Oy on täysin suomalaisomisteinen yritys.

Tuotekehitys, myynti ja markkinointi toimii Espoossa ja 
Helsingissä, tuotanto Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella.

Muuntojoustava
Tilan kokoa ja näköä voidaan muuttaa myös 

asennuksen jälkeen. 

Lisäämällä ja poistamalla elementtejä voidaan 
tiloja skaalata isommaksi ja pienemmäksi 

tarpeiden muuttuessa.

Octacell tilaratkaisu
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Octacell 2X1

ISO 23351-1:2020 –standardin ääniluokat 

Tutkitusti A-luokan äänieristys
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Maalattu ulkopinta
Vesiohenteinen maali

Musta ja valkoinen

Verhoiltu sisäpinta
70 % kierrätysvillakangas

Tummanharmaa

Seinä Lattia

Säädettävä ilmanvaihto
Koneellinen tulo- ja poistoilma

Ulkonäkö

Tekniikka

LED-valaistus
Energiatehokas LED-valaistus

Pistorasiat
Pistorasioiden paikat asemoidaan 

tilakohtaisesti.

Modulaarinen rakenne
Siirrettävissä ja muunneltavissa yhdessä 

päivässä.

Octacell tilojen vakiovarustelu
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Octacell asiakaspalvelutilat



Ulkomitat: L x S x K
3390 x 2610 x 2250 

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 1830 x 2250 

4X3 (10 m2)

ASIAKASPALVELUTILA KAHDELLA OVELLA

4X2 (6,2 m2)

ASIAKASPALVELUTILA KAHDELLA OVELLA

Octacell asiakaspalvelutilat
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Ulkonäkö

Puuviilutetut ulkopinnat
Koivu, tammi ja saarni

Verhoillut sisä- ja ulkopinnat
70 % kierrätysvillakangas

32 sävyä

Erikoismaalipinnat
Vesiohenteinen maali

RAL-sävyt

Tekniikka

Jäähdytys
Itsenäinen sähköllä toimiva jäähdytys

Lukitusjärjestelmät
Octacell tiloihin on mahdollista tuoda 

erilaisia lukitusjärjestelmiä

Antibakteeriset pinnat
Tuhoaa viruksia ja bakteereja

Palosammutus
Automaattisesti toimiva itsenäinen 

palosammutusjärjestelmä

Kalustus ja varustelu

Kalusteet
Octacell tilat pystytään kalustamaan 

vapaasti haluamallasi kalusteilla.

AV-laitteisto
Tiloihin voi tuoda kattavasti erilaisia AV-

laitteistoja, esimerkiksi näyttöjä, tilan 
varausjärjestelmiä sekä 
videopuhelutekniikkaa.

© Octacell Oy 8/21

Octacell tilojen lisävarustelu



CONFIDENTIAL
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”Pystyn lämpimästi suosittelemaan Octacellin
tilaratkaisuita aivan kaikille, joilla on pienikin tarve 
äänieristetyille puhelinkopeille, neuvottelutiloille tai 
työhuoneille.”

Sampo Kirjarinta, CEO Inarin Kiinteistöt

”Äimistyin kun ekan kerran tulin tilaan ja 
koin ääneneristävyyden. Normaalipuhe ei 
kuulu lainkaan ulos. Kerran kokeilin tilan 
äänieristävyyttä laulamalla kovempaa, 
jolloin ääni hieman tuli läpi.” 

Antero Salonen, CTO Nursebuddy

Asiakkaitamme
”Isoin päätökseen vaikuttanut asia oli 
Octacellin muunneltavuus.”

”Design on tyylikäs!”



Ratkaisemme tilatarpeesi, nyt ja tulevaisuudessa

Octacell Oy
Pieni Teollisuuskatu 1

02920 Espoo

020 730 5380
sales@octa.fi

www.octacell.fi
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