
MALLISTO



TOIMITILAMALLISTO

Rakennamme 
MUUTTOVALMIITA JA 

VISUAALISESTI 
NÄYTTÄVIÄ liiketiloja

Mallistostamme löydät 
INSPIROIVIA ESIMERKKEJÄ 

erilaisista toimitiloista.  

RÄÄTÄLÖIMME TOIMITILAT 
aina yrityksesi tarpeiden ja 

toiveiden mukaan. 

Kiinnitämme erityistä 
huomiota BRÄNDISI 

VAHVISTAMISEEN vahvan 
visuaalisen ilmeen avulla.  

Meille on tärkeää myös, 
että kaikki neliöt on 
HYÖTYKÄYTÖSSÄ.  



Toimitila 1300m²
• 2-kerroksinen toimitila  

• Sosiaali- ja toimistotilat n. 260m² 

• Halli/varastotilaa 

• Tilat muokattavissa tarpeen 
mukaan



Kiinteistön 
pohjakuva

Toimitila 1300m2

RÄÄTÄLÖIMME 

TILAT TARPEESI 

MUKAAN



• 2-kerroksinen toimitila 

• Muunneltavaa avotoimistoa, 
tilavat sosiaalitilat  

• Ideaali toimitila esim. 
tuotantotilaksi 

• Räätälöitävissä toiminnan ja 
tarpeen mukaan

Toimitila 2300m2



Kiinteistön 
pohjakuva

Toimitila 2300m2

RÄÄTÄLÖIMME 

TILAT TARPEESI 

MUKAAN



Toimitila 2500m2
• Korkea ja näyttävä toimitila 

• Sosiaali- ja toimistotilojen muoto ja 
paikka helposti muunneltavissa 

• Toimitilassa loistava pohja esim. 
näyttelytilaksi, näyttävä 
sisäänkäynti 

• Tilat muokattavissa toiminnan ja 
tarpeen mukaan



Kiinteistön 
pohjakuva

Toimitila 2500m2

RÄÄTÄLÖIMME 

TILAT TARPEESI 

MUKAAN



• 2.kerroksinen neliönmallinen 
toimitila, sosiaali-ja toimistotilat 
2.kerroksessa. 

• Toimitilassa hyvä valmis pohja 
esim. tukkukaupan tiloiksi 

• Mallin yhteyteen  suunniteltu myös 
ulkovarastotilat 

• Tilat muokattavissa toiminnan ja 
tarpeen mukaan

Toimitila 2500m2



Toimitila 2500m2

Kiinteistön 
pohjakuva

RÄÄTÄLÖIMME 

TILAT TARPEESI 

MUKAAN



• Korkea toimitila 

• Helposti muunneltavat sosiaalitilat 

• Toimitilassa hyvä valmis pohja 
esim. logistiikkayrityksen tiloiksi 

• Tilat muokattavissa toiminnan ja 
tarpeen mukaan

Toimitila 4900m2



Toimitila 4900m2

Kiinteistön 
pohjakuva

RÄÄTÄLÖIMME 

TILAT TARPEESI 

MUKAAN



• Korkea ja näyttävä iso toimitila 
monenlaiseen toimintaan 

• Julkisivussa paljon lasia,  
suunnittelussa keskitytty 
visuaaliseen ilmeeseen 

•  Mahdollista toteuttaa osaksi tai 
kokonaan 2-kerroksisena 

• Tilaan suunniteltu näyttävää 
toimistotilaa, halli/tuotantotilat 

• Muokattavissa tarpeen mukaan

Toimitila 8000m2



Toimitila 8000m2

Kiinteistön 
pohjakuva

RÄÄTÄLÖIMME 

TILAT TARPEESI 

MUKAAN



TOTEUTUNEITA 
HANKKEITA

https://brandtoimitilat.fi/jarki-saneeraus-halli-toimisto-ja-tuotanto/

”BRANDilla oli selkeä prosessi tilojen mallinnuksesta 
aina työvaiheiden suunnitteluun ja vastuuttamiseen, 
joka teki ostamisen helpoksi. Osa muista kilpailijoista 
olisi teetättänyt sisätyöt uusissa toimitiloissa meillä, 
mutta BRANDilla se on sisällytetty kokonaisprojektiin” 

Eerik Säkkinen, toimitusjohtaja

LUE LISÄÄ 

Järki-Saneerauksen uudet 
toimitilat Lopelle

1800m2, joista 400m2 toimistotiloja. 
Lisäksi ulkona iso, n. 450m2 kokoinen 
varasto.

”

https://brandtoimitilat.fi/jarki-saneeraus-halli-toimisto-ja-tuotanto/
https://brandtoimitilat.fi/jarki-saneeraus-halli-toimisto-ja-tuotanto/


TOTEUTUNEITA 
HANKKEITA

https://brandtoimitilat.fi/kattokeskus-toimistotuotantotila-ja-varasto/

”He tarjosivat parhaan vaihtoehdon ja vastasivat kaikkiin 
tilatarpeisiin. Myös hinta oli kilpailukykyinen.  

Heiltä on tullut hyviä käytännön vinkkejä, mihin 
toiminnot kannattaa sijoittaa ja miten halli palvelee 
toimintaa parhaiten.” 

Ari Laitinen, toimitusjohtaja

LUE LISÄÄ 

Kattokeskukselle uudet tilat 
Kuopioon

Läpiajettava halli, varastotilaa, huolto- ja 
pesutilaa kalustolle. Lisäksi saunalliset 
edustus- ja toimistotilat

”

https://brandtoimitilat.fi/kattokeskus-toimistotuotantotila-ja-varasto/
https://brandtoimitilat.fi/jarki-saneeraus-halli-toimisto-ja-tuotanto/


TOTEUTUNEITA 
HANKKEITA

https://brandtoimitilat.fi/jyvas-marinelle-uusi-jattimyymala-jyvaskylaan/

Uusissa tiloissa on tilava monipuolinen myymälä ja 
näyttävät showroomit. Uuden myymälän myötä 
myös Jyväs-Marinen brändi koki uudistuksen. 
Asiakkaiden keskuudessa jo aiemminkin Marinena 
tunnettu yritys valitsi Marinen viralliseksi uudeksi 
nimekseen.

LUE LISÄÄ 

Jyväsmarinelle uudet tilat 
Jyväskylään

Moderni, lähes 3500m2 jättimyymälä  
valmistui hyvien kulkuyhteyksien 
varrelle. Räätälöity varta vasten vene- ja 
konekauppaa tekevälle Jyväs-Marinelle.

https://brandtoimitilat.fi/jyvas-marinelle-uusi-jattimyymala-jyvaskylaan/
https://brandtoimitilat.fi/jarki-saneeraus-halli-toimisto-ja-tuotanto/


JOUKO PANNULA 
Myynti 

Puh: +358 50 3838 553 

jouko.pannula@brandtoimitilat.fi

OTA YHTEYTTÄ

BRAND toimitilat rakentaa avaimet käteen -liiketiloja 
ennennäkemättömällä otteella. Korvaamme harmaat 
teollisuushallit visuaalisesti näyttävillä toimitiloilla, jotka tukevat 
aidosti asiakkaan bisnestä. Taidokkaasti toteutettu toimitila- ja 
julkisivusuunnittelu muuttaa arkisen konttorin kulmakunnan 
komeimmaksi käyntikortiksi. 

www.brandtoimitilat.fi

mailto:jouko.pannula@brandtoimitilat.fi

