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BOW KORDEN

KIARO
Tiennäyttäjäsi 
turvalliseen ja 
viihtyisään 
ympäristöön



INARI 
PARK

OLAVI MODULAARINEN
ÄLYPYLVÄS



BOW

Bow on veistosmainen, säänkestävästä 
teräksestä valmistettu taivutettu kartio- 
pylväs.

Pylvääseen voidaan kiinnittää valaisin  
sivuvarren avulla tai useampia valon- 
heittimiä suoraan runkoon.

MATERIAALI
Säänkestävä teräs

KÄYTTÖKOHTEET
Suosittelemme erityisesti arkkitehtonisiin 
kohteisiin, joissa on käytetty säänkestävää 
terästä esim. rakennusten julkisivuissa tai 
elävöittämään kaupunkikuvaa.





KORDEN

Korden-malliston kartioituvat pylväät on 
valmistettu rouheasta säänkestävästä 
teräksestä.

Korden on saatavilla 4–8-metrisenä, 
asennuslaipalla tai ilman. Valaisin voidaan 
asentaa varrella tai pylvään päähän.

MATERIAALI

Säänkestävä teräs

KÄYTTÖKOHTEET

Tiet, kadut, puistoalueet





INARI PARK

Hiiltäminen on perinteinen puunkäsittely-
menetelmä, jolla saavutetaan erinomainen 
säänkestävyys. Tekniikkaa on käytetty 
vuosisatojen ajan Japanissa, jossa se  
tunnetaan nimellä Shou Sugi Ban.

Accoya® on asetyloitua puuta, jota  
hiiltämällä saavutetaan luonnonmukaisesti 
pitkäikäinen pinta, joka kestää hyvin  
kosteutta, homeita ja lahoa.

MATERIAALI

• Jauhemaalattu ja ruostumaton teräs, RST
• Accoya®

KÄYTTÖKOHTEET

Hiilletty puu soveltuu erinomaisesti arkki-
tehtonisiin, moderneihin ympäristöihin.





KIARO
Kiaron ainutlaatuinen kieroutuminen on 
saatu aikaan CNC-tekniikalla. Katseen- 
vangitseva Kiaro kiertyy hallitusti pituus- 
akselinsa ympäri joko 45 tai 90 astetta. 

Tehometin puupylväät valmistetaan  
tasalaatuisista liimapuupalkeista, joiden 
raaka-aineena on kotimainen PEFC- 
sertifioitu mänty.

MATERIAALI

• Jauhemaalattu ja kuumasinkitty teräs
• PEFC-sertifioitu liimapuu GL28h

KÄYTTÖKOHTEET

Julkisten tilojen, torien, puistojen tai  

katukuvan yksilölliseen viimeistelyyn.





OLAVI
Puupylväsmallistomme uusi tulokas Olavi 
on pyöreästä neliöön sujuvasti muuntuva 
kartioituva, elegantti ratkaisu lukuisiin  
ulkovalaistuskohteisiin.

Tässä mallissa muodon muutos tapahtuu 
sulavasti pitkin pylvään runkoa ilman  
näkyviä saumoja. Selkeä muotokieli  
sointuu hyvin yhteen monien valaisinten 
kanssa varrella tai suoraan pylvään päähän 
asennettuna.

MATERIAALI

• Jauhemaalattu ja kuumasinkitty teräs
• PEFC-sertifioitu liimapuu GL28h

KÄYTTÖKOHTEET

Puistoalueet, kadut, tiet, aukiot





MODULAARINEN
ÄLYPYLVÄS
Modulaariseen älypylvääseen voidaan  
yhdistää useita toiminnallisuuksia käyttämällä 
antureita, kameroita, 5G-tukiasemia ja 
tarkkuuspaikannuslaitteita sekä  
ympäristön olosuhteita mittaavia laitteita  
kohteen vaatimusten mukaisesti.

Modulaariset älypylväät ovat monivuotisen 
LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteistyön  
tulos. Nokian vetämän, 26 partneria  
yhdistäneen hankkeen älypylväiden  
suunnittelusta ja valmistuksesta ovat  
kantaneet päävastuun Tehomet ja Orbis.

MATERIAALI

Jauhemaalattu ja kuumasinkitty teräs

KÄYTTÖKOHTEET

Älykkäitä valaisinpylväitä voidaan asentaa 
puistoihin, teiden ja katujen varsille sekä 
kaupunkien keskustoihin.





PUISET VALAISINPYLVÄÄT
Sami Hämäläinen
Myyntipäällikkö, puupylväät

+358 400 801 643
sami.hamalainen@tehomet.com

TERÄKSISET VALAISINPYLVÄÄT
Marko Myyryläinen
Myyntipäällikkö, kotimaa

+358 50 521 9936
marko.myyrylainen@tehomet.com

ÄLYKÄS INFRASTRUKTUURI
Sami Huuskonen
Muotoilupäällikkö, Tehomet
Smart Solutions Product Manager EMEA, Valmont ESS

+358 44 746 5583
sami.huuskonen@tehomet.com

Sami Lukkarinen
Myyntijohtaja

+358 50 566 1624
sami.lukkarinen@tehomet.com
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VALOA KAIKILLE TEILLE


