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Moodin tarjonta kattaa kaikki sisustuksessa 
käytettävät teippaukset, näyttävistä sisustus-
teippauksista kiinteistö- ja opasteteippauk-
siin. Myös turva- ja suojakalvot.

Teippaukset voivat olla huurteita, valmismal-
listojen kuoseja, tulostettuja kuvioita tai vä-
rejä, auki leikattuja kuvioita tai näiden yhdis-
telmiä. Myös kerrostuksilla ja lasin eri puolille 
teippaamisella luodaan kiinnostavia efektejä.
 
Käytämme pääasiallisesti 3M laatuja. Myös 
muiden valmistajien laadut ovat mahdollisia, 
mm. Avery ja Aslan. Sopivia teippilaatuja va-
littaessa on monia huomioitavia asioita, mm. 
asennuskohta, pohjamateriaali, tuleva käyttö-
aika, budjetti…Nämä kaikki huomioiden opas-
tamme sopivien laatujen valinnassa.

Etenkin isoissa projekteissa teippausten 
suunnittelussa on hyvä ottaa yhdeksi läh-
tökohdaksi valitun laadun kalvoleveys, jolla 
mahdollistetaan materiaalin vähäinen hukka ja 
taloudellinen käyttö. Tyypilliset kalvoleveydet 
vaihtelevat välillä 1220 - 1520 mm. 

Tarjontaamme kuuluu myös toteutuksissa 
käytettävien kuviointien projektikohtainen ti-
laussuunnittelu.

MOOD TEIPPAUKSET
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HUURRETEIPPAUKSET

Klassisen linjakas ilme syntyy huurreteip-
pauksilla, joihin voidaan myös tulostaa tai auki 
leikata  kuvioita. Eri valmistajien mallistois-
ta löytyy valtava tarjonta eri sävyisiä laatuja, 
herkistä etsi-tyylisistä kalvoista glitteriso-
misteisiin frost-laatuihin. Huurreteippauksis-
sa suosituimpia laatujamme ovat 3M Haze ja 
Sandblast. 

VÄRILLISET TEIPIT

Värillisiä teippauksia voidaan toteuttaa tu-
lostamalla, tai valitsemalla sopivia värejä val-
miiksi värjättyjen laatujen värikartoista. Lasi-
seinille asennettaessa on huomioitavaa, että 
tulostetuissa kalvoissa väri on vain laadun 
pintapuolella. Jos lasille asennettaessa värin 
halutaan olevan sama molemmin puolin, tulee 
valita läpivärjätty laatu, joista suosituin laa-
tumme on Aslan EF500 sarja.

Värillisiä teippilaatuja on saatavana kiiltävä- ja 
mattapintaisina, kuten myös metalli- ja hel-
miäishotoisina.

HÄIVETEIPPAUKSET

Juuri kohteen tarpeeseen suunnitellun levyi-
siä ja sävyisiä häiveteippauksia on mahdollista 
toteuttaa tulostamalla 3M Clear View -laa-
dulle. Tällöin tulostamattomat kohdat jäävät 
aivan lasinkirkkaiksi. Valkoisen lisäksi voidaan 
tulostaa värillisiä häiveitä. Myös valmiiksi ku-
vioitujen teippikalvojen mallistoista löytyy häi-
veitä, esim. 3M Fasara. 

TULOSTETUT TEIPPAUKSET

Toimitilojen seinät ja kalustepinnat ovat hyvä 
paikka luoda tiloihin ilmeikkyyttä näyttävillä ja 
yksilöllisillä kuvioteippauksilla. 

Teippikalvoihin voidaan tulostaa haluttu väri 
tai kuvio. Valitusta tulostusvavasta riippuen 
tulostuspinta on joko sileä, tai hieman karhean 
matta. Kiiltävällä teippipohjalla osittain matta 
tulostuspinta antaakin kiinnostavaa struktuu-
ria.

Myös valmismallistoista löytyy erilaisia kuose-
ja. Esim. 3M Fasara -sarjan kokoelma on var-
sin laaja.
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AUKI LEIKATUT KUVIOT

Monia teippilaatuja (leikkurilaadut) voidaan 
leikata haluttuun muotoon. Kuviot voivat olla 
tekstejä, logoja, tai vapaasti suunniteltuja ku-
vioita tai kuviopintoja. 

Teippausten ilmettä voidaan myös keventää 
auki leikkaamalla teippikalvoa, jolloin osa koh-
dista jää lasinkirkkaaksi. Monivärisissä tai erit-
täin pientä kuviota sisältävissä toteutuksissa 
teknisesti ja taloudellisesti parempi vaihtoehto 
saattaa joskus olla tulostus lasinkirkkaille 3M 
Clear View - laadulle, jolloin loppuvaikutelma 
on hyvin saman tyylinen kuin auki leikatuissa 
kuvioinneissa. 

Leikattuja kuvioita voidaan asentaa myös um-
pinaisille seinäpinnoille, oviin tai vaikkapa kat-
toon.

Leikatuissa teippauksissa suosituimpia laa-
tujamme ovat 3M Haze, Sandbast ja Aslan 
EF500 sarjan värikalvot.

MITTAKÄYNNIT JA ASENNUKSET
Tyypillisesti Mood hoitaa tarvittavat tarkemittaukset ja näin 
myös vastaa mittojen oikeellisuudesta.

Osaava ja ripeä yhteistyökumppani -asennustiimimme 
hoitaa asennukset laadukkaasti sovitussa aikataulussa. 

Teippausten toimitusaika vaihtelee projektin laajuudesta 
ja käytetyistä laaduista riippuen muutamasta päivästä 
muutamiin viikkoihin.


