www.finno.fi

F-inno Oy, kotimainen yritys, joka on erikoistunut palvelemaan kirjastoja kaikissa kalusteratkaisuissa.

F-inno Oy

YLEISET KIRJASTOT
Hyllyjärjestelmä on suunniteltu
yleisten kirjastojen tarpeisiin.

KIRJASTOKALUSTE
AMMATTILAINEN
F-inno Oy on perustettu vuonna
2004 ja olemme yksityinen
kotimainen yritys.
Asiakkaitamme ovat julkiset
yhteisöt (kunnat ja kaupungit)
sekä yritykset ja olemme
erikoistuneet palvelemaan
kirjastoja kaikissa
kalusteratkaisuissa.
Valikoimissamme on myös paljon
tuotteita, jotka sopivat mm.
aulatiloihin, näyttelytiloihin ja
muihin julkisiin tiloihin.
Myyntialueenamme on koko
Suomi.
Kalustamme yleisiä-, yliopisto-,
ammattikorkeakoulu-, oppilaitos-,
sekä muita kirjastotiloja.
Kehitämme jatkuvasti uusia
kalusteratkaisuja yhdessä
asiakkaiden ja suunnittelijoiden
kanssa.
Asiakkaillemme tarjoamme hyvää
palvelua ja yhteistyötä sekä
korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä
tuotteita.

TARJOAMME
ASIAKKAILLEMME:
Autamme tilasuunnittelussa ja
kirjastokalusteiden sijoittelussa.
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Yliopistojen tai
ammattikorkeakoulujen
kirjastoissa on tehokas tilankäyttö
tärkeää.

Tasohyllyjen välinä käytetään
pääasiassa mappikorkeutta, jopa
kuusi käyttöhyllyä päällekkäin,
jolloin hyllypäätyjen on oltava
vakiota korkeampia.

Hyllyihin löytyvät eri aineistoille
omat lisävarusteensa kuten esim.
cd-/dvd-hylly, hylly välijakajilla,
ulos vedettävä tasohylly,
ripustettava kirjantuki, jne...
Muunneltavuus on yhä
korostuneempi ominaisuus
kirjastokalusteille.
Pyörillä liikuteltavat hyllyt ja
vaihdettavat hyllyjen sisusteet
ovat vastauksemme tähän
tarpeeseen.
Kirjavaunut, kuvakirjalokerikot,
AV-kalusteet, päätepöydät ja tiskit
kuuluvat myös valikoimaamme
sekä hyllyvalot.
Tunnemme hyvin yleisten
kirjastojen kalustetarpeet ja
huomioimme niin
suunnittelijoiden, kirjaston
henkilökunnan kuin kirjaston
asiakkaidenkin tarpeet.

Annamme kilpailukykyiset ja
selkeät kalustetarjoukset.
Toimitukset ajallaan sovitun
mukaisesti.
Toimitamme kalusteet
käyttökuntoon asennettuina tai
valmiiksi koottuina.

Kirjastokalustamisen ammattilainen

ATK-pisteitä on näissä
kirjastoissa usein paljon.
Päätepöytiä voidaan sijoittaa
hyllyjen päätyihin tai pylväisiin,
jolloin ne vievät vähän lattiatilaa.
Lehtiä ja koulutusalan julkaisuja
on usein paljon ja ne on saatava
hyvin esille vuosikertoineen.

KOULUJEN
KIRJASTOT JA
MEDIATEEKIT
Koulukirjasto tai mediateekki
vaatii kirjastokalusteilta samalla
tavoin muunneltavuutta,
kestävyyttä ja toiminnallisuutta
kuin muutkin kirjastotilat.

YLIOPISTOJEN JA
AMMATTIKORKEAKOULUJEN
KIRJASTOT

Hyllyt on mitoitettava aineiston
tarpeen mukaisesti ja saatava
houkuttelevasti esille.

Hyllykorkeus on usein alle
180cm.
Vinot esittelyhyllyt sekä
esittelypäädyt ovat suosittuja
koulukirjastoissa, samoin pyörillä
liikuteltavat hyllyt.
Luokkatiloissa voidaan käyttää
kirjavaunuja oppimateriaalin
säilytykseen ja siirtämiseen.
Mediateekki voi olla kirjaston ja
ATK-tilan yhdistelmä ja näihin
tiloihin voimme toteuttaa ATKpöydät suunnittelijan piirustusten
mukaisesti.

MUUT JULKISET
TILAT
Kalusteemme sopivat myös
muihin julkisiin tiloihin, kuten
museoihin, näyttelytiloihin,
hotellien auloihin, jne...
Hyllyjärjestelmästä usein
käytettyjä ovat esittelyhyllyt,
lehtihyllyt ja lehtikaapit.
Julkisten tilojen toimivuus ja
kalusteiden muotoilu perustuvat
hyvään arkkitehtuuriin ja
kalusteiden suunnitteluun.

Kalusteissamme yhdistyvät
toiminnan ja kestävyyden
kannalta tarkoituksenmukaiset
materiaalit:
puu, metalli, lasi ja akryyli.
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