
Painopalveluja
luovasta suunnittelusta toteutukseen

NIINI & CO Oy



KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet ovat 
keskeinen osa laitteen 

turvallisuutta.

”Tuote ei ole vaarallinen, 
mutta käyttötapa voi 

olla.”



Käyttöohjeet

• Käyttöohjeet ovat tärkeä osa tuotteen/laitteen 
käyttömukavuutta ja –turvallisuutta

• Fyysinen käyttöohje on aina käytettävissä
• Oikein valitut materiaalit tekevät ohjeista helposti 

luettavan ja sopivat käyttötarkoitukseensa
• Tunnemme eri alojen käyttötarpeita

• Toimitamme myös erikoislaitteiden käyttöohjeita, esimerkiksi 
sairaalaympäristön vaatimukset huomioiden



Sidontavaihtoehdot

• Wire- eli kierresidonta
• Wire-O-binding
• Metallikierre
• Piilowire

• Kampasidonta
• Muovikampa

• Liimasidonta

• Spiraalisidonta

Sidontavaihtoehtoa varten pohdittavaksi:
• Millaisen tuotteen käyttöohje on kyseessä?
• Millaisia ominaisuuksia materiaalilta 

vaaditaan? 
• Esim. Säänkestävyys ja rasvatahrojen pyyhittävyys 

työkoneissa
• Käyttöohjekirjan pysyminen avoinna oikealta 

aukeamalta itsekseen

• Ohjekirjan koko
• Ohjekirjan oikeanlainen värien ja kirjainkoon 

käyttö
• Kuinka usein käyttöohjekirjaa todennäköisesti 

käytetään?
• Käyttöohjeen käytettävyys

• Tarvitaanko välilehtiä eri osioille
• ”Hakemistomalli”



Sidontavaihtoehdot
WIRE-SIDONTA
Hyödyt:

• Helppo luettavuus
• Aukeaa kauniisti
• On käännettävissä

ympäri
Puoliautomaattinen
toteutus

Valmistus useassa
vaiheessa:

• Tulostus
• Rei’itys
• Kamman

pujottaminen ja 
puristaminen

Painosmäärät esim. 1-500

LIIMASIDONTA
Hyödyt:
• Kustannusehokas

• Siisti ja tyylikäs 
ulkonäkö

• Minimi paksuus 2 
mm (sivumäärä 
riippuu siis 
materiaalista)

Painosmäärät esim. 
20-500

KAMPASIDONTA
Hyödyt:
• Sopii asiakirjoihin ja 

opiskelumateriaaleihin

• Helppo avattavuus

• Voidaan lisätä ja 
poistaa sivuja

• Muovispiraali soveltuu 
esimerkiksi 
sairaalakäyttöön



ASUKASKANSIOT

Asukaskansio helpottaa 
kotiutumista, tuo 
turvallisuutta ja 

helppoutta asumiseen.

”Tervetuloa uuteen 
kotiin!



Asukaskansio
Hyödyt
Asukaskansiot ja ”talon omistajan käsikirjat” kokoavat tärkeät 
tiedot asunnon asukkaalle, yhteen paikkaan. 
Esimerkiksi:

• Asunnon kodinkoneiden käyttöohjeet
• Sopimukset 
• Asunnon hoito-ohjeet ja huoltokirjat
• Tiedot asunnon pintamateriaaleista
• Toimintaohjeet asuinrakennuksessa

Asukaskansio on tarkoitettu asunnossa säilytettäväksi ja 
kunkin asukkaan vuorollaan täydennettäväksi.
Asukaskansio voidaan personoida yrityksen ilmeellä.



DIGITAALISET 
PALVELUT

 B2B-verkkokaupat
 Projektipankki
 Digijulkaisut



Niinin Digipalvelut

• Niinin Digipalvelut 
säästävät aikaa, tehostavat 
toimintaa ja tekevät siitä 
kustannustehokasta. 

• Mikä palvelu sopisi 
vauhdittamaan teidän 
liiketoimintaanne?

Niinin digissä:
• SendIt-tilauskanava
• NiiniPlus-projektipankki
• NiiniDigi-digijulkaisut
• NiiniShop-verkkokauppa



Ota yhteyttä 
Niiniin

Myynti
010 6803 400

myynti@niini.fi

mailto:myynti@niini.fi


KIITOS!
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