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Hyvä päätöksentekijä
Pidätkö kauniista muotoilusta yhdistettynä korkeaan laatuun? Ansait-
seeko kaunis arkkitehtuuri mielestäsi kauniin muotokielen talon yksittäi-
sissä elementeissä? Miltä kuulostaisi, jos saisit yhdistettyä myös kauniin 
muotoilun ihanteelliseen toimivuuteen? Mikäli näin on, pitelet oikeata 
kansiota käsissäsi. Selailet nimittäin Siedlen laatukäsikirjaa, jossa kuvataan 
Siedlen kaikkien tuotteiden ominaisuuksia ja laatua.
Siedle auttaa asiakkaitaan löytämään yksilöllisiin tarpeisiin mukautettu-
ja kommunikaatiojärjestelmiä, jotka yhdistävät ulkotilat saumattomasti 
sisätiloihin. Harjoitamme niin sanottua viestintää kynnyksen yli. Mukau-
tamme aina kokonaisratkaisumme, laitteiden toimivuuden ja muotokielen 
asiakkaittemme toiveiden mukaan. Muotoilumme perustuukin juuri yksi-
löllisyyteen, ja Siedle tuottaa käyttäjilleen järjestelmiä, joita voi muokata 
loputtomiin. Lopuksi kaikki toivotut laitetoiminnot integroidaan sopivaan 
muotokieleen.
Vaalimme sekä ympäristöä että asiakkaittemme investointeja. Siedlen lait-
teilla on pitkä kestävyys ja ne ovat yhteensopivia aikaisempien versioiden 
kanssa – tarkoittaen, että uusien osien versiot sopivat yhteen jo olemassa 
oleviin järjestelmiin – tämä on mielestämme ympäristöä säästävää ja kes-
tävää kehitystä käytännössä.
Laatukirjamme tavoite on antaa sinulle tukea päätöksenteossa, kun 
seuraavan kerran suunnittelet rakennusprojektia. Tarjoamme apua ja 
neuvoja, kun haluat yhdistää arkkitehtuurin laitteisiin, joissa on toivottu 
muotokieli, jotta ajattoman muotoilun, laadun ja teknologian välinen 
tasapaino olisi optimaalinen. Yhdistämällä lukuisia toimintavaihtoehtoja 
hienostuneeseen muotoiluun Siedlen ratkaisut auttavat sinua toivotta-
maan vieraasi tervetulleiksi tyylikkäästi jo oven kynnyksellä.
Siedlen laatukirja kuvailee tarkemmin viittä eri aspektia Siedlen toimin-
nassa: historiaa, ympäristöä, visuaalisuutta sekä laitteiden toimivuutta, 
turvallisuutta ja kestävyyttä.

Siedle – sinulle, joka rakastat laadukasta muotoilua.
Hyviä lukuhetkiä!
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270:n vuoden tarina: 
 Kellonosista rakennusten 
kommunikaatiojärjestelmiin

Siedellä on pitkä ja mielenkiintoinen 
historia, joka ulottuu kokonaiset 
270 vuotta ajassa taaksepäin. Tarina 
sai alkunsa vuonna 1750, kun yritys 
nimeltä S. Siedle & Söhne Telefon- 
und Telegrafenwerke OHG perus-
tettiin. Liikemies Matthäus Siedle 
muurasi Siedlen menestystarinan 
peruskiven ryhtyessään valamaan 
kellojen valmistukseen tarvittavia 
messinkiosia tilallaan Schwarzwaldis-
sa. Siihen aikaan niitä valmistettiin 
ensisijaisesti paikalliselle kellosep-
päteollisuudelle ja tuotanto koostui 
lähinnä hammaspyöristä ja rattaista. 
Hänen jälkeläisensä jatkoivat vala-
mon toimintaa ja lapsenlapsenlapsi 
Salomon laajensi sitä käsittämään 
vielä uuden liiketoiminta-alan – 
heikkovirtatekniikan. Vuonna 1887 
Siedle valmisti yhtenä uranuurtajana 
Saksassa maan ensimmäiset puhe-
limet. Tämän jälkeen on liiketoimin-
taa kehitetty menestyksekkäästi ja 
tuotevalikoimaa laajennettu uusilla, 
ajankohtaisilla tuotteilla ja ratkaisuil-
la. Alusta asti yritys onkin vaalinut 
tarkkaa työtä, korkeaa laatua ja 
arvostettuja käsityötaitoja. 

Ensimmäinen ovipuhelin – 
Portavox 
Vuonna 1935 Siedle lanseerasi 
markkinoiden ensimmäisen ovipu-

helimen ”Portavox”, joka myötävai-
kutti luomaan toiminnan nykyistä 
identiteettiä. Toisen maailmansodan 
jälkeen Siedle teki historiaa kehittä-
mällä tätä alaa menestyksekkäästi. 
Yritys alkoi toden teolla keskit-
tyä ovipuhelimiin ja Siedle toimi 
uranuurtajana tällä alalla, ajassa, 
jolloin sodanjälkeinen jälleenra-
kentaminen kävi kuumana. Alusta 
asti Siedlen tarinaa on siivittänyt 
innovatiivisuus ja innostus sekä 
tavoite luoda uusia mahdollisuuksia 
ja innovatiivisia kommunikaatio- ja 
järjestelmäratkaisuja. Aivan alusta 
alkaen, kun Siedle vuonna 1935 
tuotti ensimmäisen ovipuhelimensa, 
on perheomistuksessa säilynyt yhtiö 
jalostanut rakennuskommunikaati-
on tuotteitaan seitsemän sukupol-
ven saatossa.

Siedle nykyään
Vaikuttavasta kehityksestä huoli-
matta Siedle on onnistunut vaa-
limaan samoja arvoja, jotka alun 
alkaen ovat olleet yhtiölle ominaisia 
ja toimineet Siedlen menestysta-
rinan vaikuttimina. Yhtiö on edel-
leen saman perheen omistuksessa 
ja toimintaa jatketaan samassa 
osoitteessa Furtwangenissa, jossa 
yhtiö aloitti toimintansa vuonna 
1750. Näissä tiloissa yhtiö perustet-
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tiin ja täällä voimme olla varmoja 
siitä, että tuotteemme kehitetään 
samaa huippulaatua vaalien, josta 
Siedle-tuotteemme ovat tunnettu-
ja. Siedle on Portavoxin lanseerauk-
sesta lähtien jatkanut kohti samaa 
tavoitetta: Korkeimman laatutason 
täyttävien rakennuskommunikaa-
tiotuotteiden kehittäminen kaikkiin 
tämän alan käyttötarkoituksiin. 
Tämä tavoite täyttyy nykyään 
samaan tapaan kuin ennenkin, eli 
tarkkuutta ja täsmällisyyttä sekä 
tinkimätöntä teknistä laatua, hyvää 
esivalmistelua sekä korkeaa suun-
nitteluarvoa vaalien. 

Siedlen ydinarvot
Vaikka Siedlen liiketoiminta onkin 
kehittynyt viimeisten 270:n vuoden 
saatossa, ovat yhtiön ydinarvot säi-
lyneet samoina tähän päivään asti, 
mikä taas takaa vanhojen arvojen 
ja kehityksen ihanteellisen yhdistel-
män. Olemme jo yli 70:n vuoden 
ajan tehneet töitä - intohimolla ja 
antaumuksella sekä tuotteillemme 
ominaisen täydellisyydentavoittelun 
voimin – optimaalisen ratkaisun 
kehittämiseksi kommunikaatio-
kynnykselle. Siedlen toiminnan 
vahvuuksia ovat käytännöllisyys, 
ajaton muotokieli sekä asiakkail-
le luodut räätälöidyt ratkaisut. 
Perinteikkäällä perheomistuksessa 
olevalla yrityksellä on yli 270:n 
vuoden liiketoimintahistoria ja 
pohjoismaissa Siedle on toiminut 
luotettavana tavarantoimittajana jo 
yli 40 vuotta. 

perheomistus kautta aikojen | 
perinteet | ylpeys | täsmälli-
syys | tarkkuus | vakaus | pitkä 
kokemus



Siedle Laatukäsikirja 9

Ympäristö ja etiikka –  
kestävä kehitys selkärankana
Siedle ajattelee ympäristövaikutuk-
sia kokonaisuuden kannalta. Kun 
Siedle käyttää sanaa “ympäristö” 
se kattaa laajasti sekä työympä-
ristön, tuotantoympäristön sekä 
ulkoisen ympäristön. Teemme 
jatkuvasti töitä löytääksemme 
kokonaisuutta huomioivia, pitkän 
kestävyyden omaavia ja ympäristöä 
säästäviä ratkaisuja, jotta voimme 
taata, että tuotteemme käyttöomi-
naisuudet, muotoilu sekä elinikä 
ovat vastavuoroisessa tasapainos-
sa meidän ympäristövaikutusten 
kanssa. Muotoilumme on ajatonta 
– monissa kodeissa on edelleen 
käytössä 20–50 vuotta vanhoja ja 
edelleen toiminnassa olevia Siedlen 
ovipuhelimia. Näin ollen Siedle on 
täydellinen valinta ympäristötietoi-
sille käyttäjille.

”Made in Germany”
Meidät tunnetaan saksalaisesta 
perusteellisuudesta, millä onkin 
ratkaiseva merkitys tuotteidemme 
korkealle laadulle. Kannamme 
ylpeinä saavutuksistamme meille 
myönnettyä ”Made in Germany” 
-laatumerkintää mikä kuvastaa 
perusteellisuutta, uskottavuutta, 
laatua ja takaa, että tuotteemme 
ovat tuotettu järjestelmällisissä 
olosuhteissa Saksassa täysi-ikäisten 
yhteistyökumppanien toimesta 
ja korkeimpia eurooppalaisia 
turvallisuusvaatimuksia ja standar-

deja noudattaen. Tämä tarkoittaa 
pitkien toimitusketjujen välttämis-
tä, mikä rasittaa esim. Aasiasta 
tuotuja tuotteita, sekä sitä, että 
ympäristö kuormittuu pienemmillä 
hiilidioksidipäästöillä. Siedlellä on 
ISO 14001 ympäristösertifiointi ja 
tuottamalla energiatehokkaita sekä 
ympäristöystävällisesti tuotettuja ja 
minimaalisesti ympäristöä kuormit-
tavia tuotteita, Siedle asettaa tuot-
teilleen EU-standardeja korkeampia 
vaatimuksia.

Minimaalinen ympäristöjalan-
jälki
Siedlen kaltaiselle liiketoiminalle 
sosiokulttuurisilla olosuhteilla on 
merkitystä tuotteiden markkinoin-
nissa. Haluamme tuottaa paitsi 
parhaita ja kestäviä, myös kestävää 
kehitystä tukevia tuotteita. Siitä 
syystä käytämmekin mielellämme 
alumiinia monissa tuotteissam-
me. Alumiini on luonnollinen osa 
luontoa ja sillä on myönteinen 
ympäristötilinpito, eivätkä sen hyvät 
ominaisuudet katoa kierrätyksen yh-
teydessä, ja uudelleensulattaminen 
vaatii vain viisi prosenttia siitä ener-
giamäärästä mikä tarvittaisiin saman 
alumiinimäärän valmistamiseen. 
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Takuumme: 
 – Emme käytä lapsityövoimaa
 – Käytämme ainoastaan aitoja 
materiaaleja

 – Käytämme parasta saatavissa 
olevaa teknologiaa ja kierrätäm-
me sekä osia että komponentteja 
kun tuotteet saavuttavat elämän-
kaarensa lopun

 – Emme käytä materiaaleja, joista 
lähtee terveydelle haitallisia ai-
nesosia, kuten esim. pehmitteitä

 – Siedle-tuotteissa on 76–86 % uu-
delleenkäytettyjä materiaalinosia, 
mikä on erittäin myönteinen suh-
de verrattuna EU:n vähimmäis-
vaatimuksiin, jotka mainitaan 
EU-direktiivissä, WEEE:ssä, jonka 
mukaan minimivaatimustaso on 
65 % 

 – Käytämme ainoastaan ympäris-
töystävällisiä pakkauksia

 – Teemme töitä uudistuvista 
energialähteistä peräisin oleval-
la ekoenergialla, ja käytämme 
pelkästään vihreistä lähteistä pe-
räisin olevaa sähköä, ensisijaisesti 
tuuli- ja vesivoimalla tuotettua.

“ Laatu on osa Siedle-kulttuuria. Siedleä tekevät 
Furtwangenissa omistautuneet ja laatutietoiset 
työntekijät, jotka ovat ylpeitä siitä mitä he 
valmistavat.” 
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”Made in Germany” | pitkä 
ikäisyys | ympäristöystävälliset 
pakkaukset | paikallinen ja glo-
baali vastuu | ISO 14001

Mukava työpaikka
Laadukkuus on osa Siedlen kult-
tuuria. Siedle-tuotteet tuotetaan 
Furtwangenissa omistautuneiden ja 
laatutietoisten työntekijöittemme 
toimesta, jotka ovat ylpeitä siitä 
mitä toimitamme. Näin ollen ha-
luamme Siedellä omalta osaltamme 
tukea meidän uskollisia työntekijöi-
tämme, auttamalla heitä kehittä-
mään heidän omaa osaamistaan. 
Lisäksi haluamme vaalia rooliamme 
houkuttelevana työnantajana. 
Siedle onkin mukava työpaik-
ka, joka tarjoaa työntekijöilleen 
turvallisen ja terveellisen työympä-
ristön, jossa vaalitaan hyviä fyysisiä 
ja psyykkisiä olosuhteita kaikissa 
toimitiloissamme – sekä toimistoil-
lamme että tehtaissamme.
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Visuaalisuus –  
tyylikästä muotoilua
Kaikki tuntevat ilmaisun ”hyvää 
käsityötä”. Mutta mitä kaikkea il-
maisu pohjimmiltaan käsittää? Ovi-
kommunikaatioon liittyen Siedlellä 
on 270:n vuoden kokemuksellaan 
aiheesta paljon sanottavaa. Ovipu-
helin on lähtökohtaisesti runsaasti 
yksityiskohtia sisältävä esine, jossa 
kokonaisuuden eri elementit tulisi 
olla kohdillaan. Laadukasta muo-
toilua on se, että kokonaisuuden 
eri osat ovat estetiikan, toimin-
nallisuuden, tuotemateriaalien ja 
teknologian toimiva yhdistelmä. 
Siedle on sinulle, kun toivot ovellesi 
sitä parhaimmista parasta. 

Sulassa sovussa arkkitehtuurin 
kanssa
Sisäänkäynti on talon tärkein kohta. 
Se voi olla kutsuva ja houkutteleva 
tai luotaan työntävä. Se voi olla 
kaunis tai ruma. Kaikki riippuu siitä, 
toteutetaanko suunnittelua ja muo-
toilua vai eikö toteuteta. Mieles-
tämme kaunis arkkitehtuuri ansait-
see kauniin sisäänkäynnin. Tämän 
vuoksi tarjoamme asiakkaillemme 
räätälöityjä ratkaisuja, jotka sopivat 
erilaisiin tarpeisiin ja arkkitehtuuriin. 
Näin ollen pystyt luomaan saumat-
toman siirtymisen ulkoympäristöstä 
sisätiloihin – sekä vastaanottamaan 
vieraitasi tyylikkäästi.

Tinkimätöntä muotoilua ja 
viimeistelyä 
Eleganssia. Aitoutta. Estetiikkaa. 
Tunnet sen heti: Siedlen tuotteet 
ovat aivan omaa luokkaansa. 
Siedlen ratkaisut ovat heitä varten, 
jotka asettavat korkeita vaatimuk-
sia tuotteiden estetiikan ja toimi-
vuuden suhteen. Yksinkertainen 
muotokieli, elegantti muotoilu ja 
loppuun asti viety viimeistely sekä 
tinkimätön laatu takaavat sen, että 
tuotteet sopivat aikaan kuin aikaan 
ja vastaavat odotuksiasi, samalla 
antaen sisäänkäynnille oman erityi-
sen viimeistellyn tunteen. Siedlen 
muotoilu sopiikin hyvin yhteen 
pohjoismaiseen arkkitehtuuriin ja 
antaa kokonaisuudelle päivitetyn 
lookin, joka kuitenkin on harmo-
niassa rakennuksen ulkonäköön. 
Tässä toteutuu aitojen materiaalien, 
toiminnallisuuden ja kestävyyden 
yhdistely ainutlaatuisen hienostu-
neeseen viimeistelyyn, joka kerta 
toisensa yllättää ja vangitsee sinun 
ja vieraasi huomion ja herättää 
ihastusta, kun seisotte ulko-ovel-
lasi. Siedlen esteettisiä ja hienos-
tuneita ovipuhelimia kuvastaa 
muotoilun ja teknisten ominai-
suuksien täydellinen yhdistelmä 
ainutlaatuisin yksityiskohdin, mikä 
kielii hyvästä käsityöstä. 
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Muotoilun valinnanvapaus
Käyttäjällä on mahdollisimman 
suuri valinnanvapaus valitessaan ja 
suunnitellessaan Siedlen ratkaisuja. 
Siedlen kommunikaatio- ja järjes-
telmäratkaisut sopivat jokaiseen 
kotiin ja sisäänkäyntiin. Käyttä-
jille on tarjolla kattava kokoelma 
tuotteita ja lukuisia toiminnallisia 
ja esteettisiä vaihtoehtoja erilaisille 
kodeille ja käyttäjille: ovipuhelimia, 
videovalvontaa, postilaatikkoja, 
kulunvalvontaa, valaistusta, kylttejä 
sekä muita ratkaisuja sisäänkäyn-
tien yhteyteen. Siedlen moduulira-
kenteinen muotoilu antaa luovuu-
delle vapaat ohjat oli sitten kyse 
kiinnitettävästä tai vapaasti asen-
nettavasta ratkaisusta. Mahdolli-
suuksia on monia, ja vain luovuus 
asettaa niille rajat. Yhteistä kaikille 
Siedlen tuotteille on, että sekä ko-
konaisuus että yksityiskohdat ovat 
loppuun mietittyjä. Riippumatta 
siitä minkä muotoilulinjan valitset, 
Siedlen kommunikaatio- ja järjes-
telmäratkaisut tekevät ovikommu-
nikaatiostasi jotain aivan erityistä.

Oma design-työkalu – Siedle 
configurator
Olet juuri valitsemassa kommuni-
kaatio- ja järjestelmäratkaisua ko-
tiisi, mutta kenties epäröit: Minkä 
värin valitsen? Mitkä materiaalit 
valitsen? Miten monta toimintoa 
tarvitsen laitteeseeni? Ole huoleti 
– apu on lähellä Siedlen konfigu-
raatiotyökalun muodossa. Työkalun 
avulla voit muotoilla ratkaisuja, 
jotka sopivat vaatimuksiisi ja ma-
kuusi. Yksilölliset ratkaisut ovat osa 

meidän avantgardistista ajattelu-
tapaa, ja se näkyy kaikissa Siedlen 
tuotteissa. Tässä muotoilumme 
neljä kulmakiveä:

1. Pitkä ikä 
2. Yksilöllisyys
3. Järjestelmämuotoilu 
4. Toiminnallisuus ja ergonomia 

Siedle configurator -työkalun avulla 
löydät ovipuhelimen, joka sopii 
juuri sinun sisäänkäyntisi yhtey-
teen. Työkalun avulla voit yhdistellä 
ja sovittaa materiaaleja, värejä, 
kokoja ja toimintoja. Innovatiivista 
online-työkalua käyttäen voit pro-
jektoida, laskelmoida ja visualisoida 
ovipuhelinjärjestelmiä kattavina 
kokonaisratkaisuina. Näin saat 
luotua henkilökohtaisen ilmeen si-
säänkäyntiisi, ja saat juuri sellaisen 
ovipuhelimen, josta unelmoit.
Mikäli etsit täysin ainutlaatuista 
kommunikaationratkaisua, Siedlen 
tiimi huolehtii siitä, että toiveesi 
toteutetaan parhaalla mahdollisella 
tavalla. Siedlen ylivoimaiset kom-
munikaatioratkaisut ovat nimittäin 
yhtä persoonallisia kuin käyttäjän-
säkin, minkä vuoksi ne tuotetaan 
aina tilauksesta meneillään olevaan 
projektiasi varten. Siedlen räätälöi-
dyt ratkaisut luodaan yksityiskohtia 
huomioon ottaen, riippumatta siitä 
onko projektisi laajamittainen tai 
pieni. Joustavuus on muotoilumme 
neronleimaus, minkä vuoksi voim-
me toteuttaa sinulle melkein mitä 
vain. Siedlen optimaaliset mahdol-
lisuudet henkilökohtaisille hieno-
säädöille ja räätälöidyille ratkaisuille 
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tarjoavat loputtomasti vaihtoeh-
toja, jotta juuri sinun toiveesi ja 
tavoitteesi toteutuvat.

Suunnittelupalkintoja
Eberhard Meurerin johtama Siedlen 
tiimi on antanut leimansa Siedlen 
muotoilulle lähdes neljän vuosi-
kymmenen ajan. Monivuotinen 
muotoilujohtajamme on suoritta-
nut tehtäväänsä niin hyvin, että 
saksalainen yritys on voittanut lu-
kuisia kansainvälisiä suunnittelupal-
kintoja kyvystään yhdistellä estetiik-
kaa, innovaatiota, toiminnallisuutta 
ja laatua. Vuodesta 1975 Siedlen 
ainutlaatuiset tuotteet on palkittu 
yli 100:lla kansainvälisellä suunnit-
telupalkinnolla, joista yksi muun 
muassa kuuluisa ja maineikas Red 
Dot Design Award. Olemme usko-
mattoman iloisia siitä, että meidät 
on palkittu maailman maineik-
kaimmilla suunnittelupalkinnoilla 
sekä tuote- että teollismuotoilun 
puolella.

arkkitehtuuri | sisäänkäynti | 
kaunis ja yksinkertainen muotoi-
lu | design | ajaton | esteettinen | 
silmiinpistävä | kauniit muodot | 
elegantti muotokieli | tinkimä-
tön viimeistely | aidot materiaa-
lit | suunnittelupalkinnot
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” Se ei ainoastaan kasva minkä tahansa projektin 
mittaan, mutta tukee muutosta missä tahansa ra-
kennuksessa ja takaa korkean toiminnallisuuden 
ja maksimaalisen joustavuuden.”
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Toiminnallisuus kohtaa 
 muotoilun
Ovipuhelinta valittaessa on tärkeä 
pohtia toivottua toiminnallisuutta. 
Sopivan ovipuhelimen koosta-
miseen tarvitaan nimittäin useita 
yhteen soviteltavia elementtejä. 
Mitä ensivaikutelmaa tavoittelet? 
Mitkä tiedot tulee olla näkyvissä? 
Entä mitä toimintoja ovipuhelimes-
sasi tulisi olla? Tulisiko sen palvella 
kaikkia ihmisiä? Vai etsitkö ovipu-
helinta, jota käytetään huoletto-
maan ovenavaukseen? Siedle pitää 
tärkeänä tarjota yksilöllisiä ja par-
haimpia sisäänkäynteihin asennet-
tavia kommunikaatio- ja järjestel-
märatkaisuja, joissa kaikki toivotut 
toiminnot yhdistyvät yhdessä 
laitteessa. Siedlen suunnittelussa 
käytetty “toiminnallisuuden aate” 
kattaakin laajan kirjon elementtejä, 
joilla on merkitystä muun muassa 
turvallisuuden, käyttäjäystävälli-
syyden ja joustavuuden kannalta. 
Alla voit lukea muutamista meidän 
tärkeimmistä toiminnoistamme, 
sekä niiden tuomista lisäarvoista 
sinulle. 

Esteettömyys
Meille on tärkeätä, että kaikki 
kävijät tuntevat olonsa mukavaksi 
ovensuullasi – riippumatta mahdol-
lisista fyysisistä rajoitteista. Tämä 
koskee sokeita, kuulovammaisia ja 
henkilöitä pyörätuolissa. 
Statusnäyttö: Statusnäyttö 
antaa ovipuhelinlaitteesta selkeitä 

palauteviestejä, joita kuulovam-
maiset pystyvät tulkitsemaan. 
Statusnäytön avulla Siedle täyttää 
tavallisimmat vammaisten henkilöi-
den huomioonottamista koskevat 
säännöt, yleisimmät tasavertaisuut-
ta koskevat normit sekä Euroopan 
“esteettömän rakentamisen” 
standardit. 
Pistekirjoitus: Siedle tarjoaa 
sokeille ja hyvin heikkonäköisille 
reilunkokoisen kutsupainikkeen, 
joka löytyy sormilla tunnustelemal-
la, ja joka on siten näkövammaisille 
tunnistettavissa.
Induktiivinen liitäntä: Induktii-
vinen liitäntä vahvistaa oviaseman 
signaalia kuulolaitteille. Myös 
Siedlen sisäpuhelinlaitteet ovat va-
rustettu induktiosilmukalla, minkä 
kautta ääni kuuluu kuulokojeessa.

Pitkälle kehitettyjä oviin asen-
nettavia järjestelmätoimintoja
Siedlen tuotteet ovat skaalautuvia 
ja ovat sopivia erilaisiin arkkiteh-
tuurisiin rakennuksiin. IP-pohjai-
nen kommunikaatiojärjestelmä 
on tietyiltä osin skaalautuva ja 
mahdollistaa täten pitkän lis-
tan toiminnallisia vaihtoehtoja. 
Skaalautuvuuden ansiosta järjes-
telmää voidaan sovittaa yhteen 
myös laajoihin ja monimutkaisiin 
projekteihin, luoden rajattomasti 
kommunikaatiovapautta käyttäjille. 
Täydellinen integraatio IP-verkkoon 
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on ainutlaatuinen ominaisuus ja 
rikastuttaa Siedle järjestelmätekno-
logiaa joukolla ominaisuuksia video 
ja puheyhteydestä monimutkaisiin 
kytkentä- ja ohjaustoimintoihin. 
Tekniikan ansiosta järjestelmä sopii 
sekä laajoihin ja pieniin projektei-
hin, erilaisiin rakennuksiin, luoden 
sinulle joustavaa ja korkeatasoista 
toimintavarmuutta. Ovikommuni-
kaatiosta tulee osa IP-maailmaasi, 
ja toimintoja voidaan lisätä, kun 
siirrytään ulkotiloista sisätiloihin. 
Siedle App -sovelluksen avulla 
ovikommunikaatio kulkee mukana-
si taskussa, riippumatta siitä missä 
itse sijaitset. Siedlen App -sovel-
luksen voit hallita videovalvontaa 
ja ovihälytyksiä älypuhelimella 
tai tabletilla. Intuitiivinen käyttä-
jäalusta edustaa tulevaisuuden 
tekniikkaa ja edistää yksinkertaista, 
käyttäjäystävällistä ja varmaa pal-
veluhallintaa esim. varaston oven 
tai sisäänkäynnin avauksiin. Lisäksi 
on mahdollista esim. sytyttää 
sisäänkäynnille valot tai avata portti 
ovipuhelun aikana.

Tee kodistasi turvallinen JUNG 
Smart Home-ratkaisulla
Teemme tiivistä yhteistyötä JUNG:in 
kanssa, minkä ansiosta voimme toi-
mittaa sähköasennuksia kokonais-
ratkaisuna, jotka täyttävät nykyajan 
ja tulevaisuuden Smart Home-vaa-
timuksia, esim. automaattista 
valaistuksen säätelyä suhteessa 
päivänvaloon, sisäilman, tv:n, 
ovipuhelimen tai säle- ja ulkokaih-
timien ohjausta sekä muiden kodin 
toimintojen suorittaminen napin 

painalluksella tai kosketusnäytön 
avulla. Eli toimintoja, jotka tekevät 
arjestasi helpomman. Lisäksi Smart 
Home-ratkaisut lisäävät turvalli-
suutta, koska simuloimalla toimin-
toja kodissasi, esim. valaistuksen 
säätelyä tiettyinä ajankohtina, teet 
kodistasi vähemmän kiinnostavan 
varkaille.

Äänen ja kuvan laatu
Luota aisteihisi! Siedlen laitteilla 
ihminen pystyy erottamaan hienoja 
pintaeroja, kuulemaan hyvää pu-
heenlaatua, näkemään selkeää vi-
deokuvaa ja tunnistamaan liikkeitä 
ja kokemaan hyvää käytettävyyttä. 
Terävä kuva, täydellinen puheen 
laatu ja käyttäjäystävällisyys ovat 
Siedlen toiminnallisuudelle ja laa-
dulle tärkeitä perusominaisuuksia. 
Huipputasoinen äänen laatu: 
Siedle-ratkaisun äänen laatu ja 
puheyhteys toimii täydellisesti jopa 
meluisassa ympäristössä.
Huipputasoinen kuvan laa-
tu: Siedlen kameroissa on joko 
80:n, 130:n tai 180:n kuvakulma. 
Kaikissa näissä on huipputasoi-
nen kuvanlaatu, ja jopa huonossa 
valaistuksessa tai täysin pimeässä 
näet, kuka seisoo ovellasi.

Helppo käytettävyys – parempi 
käyttäjäkokemus
Näin arvioit toiminnallisuutta: 
kokeilemalla. Entä estetiikka? Täs-
säkin pätee vastaavanlainen totuus: 
todellinen kauneus näyttäytyy 
käytännössä ja käytön yhteydessä. 
Koko, suhteet, pinnat ja materiaalit 
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tulevat esille parhaiten käytössä, 
kun näet miten ne heijastavat ja 
luovat harmoniaa arkkitehtuurin, 
sisustuksen ja muun ympäristön 
kanssa. Siedle on onnistunut luo-
maan tuotteita, joissa teknologia 
kulkee käsi kädessä käyttäjäystäväl-
lisyyden kanssa. Tuotteiden suun-
nittelun lähtökohtana on käyttäjä 
itse, ja teknologia on käsinkoske-
teltavaa – tehden arjestasi turval-
lisempaa ja varmempaa. Tuotteet 
ovat muotoiltu niin, että asennus, 
huolto ja käyttö on yksinkertaista ja 
helposti ymmärrettävää.
Selkeät LED-valaistut  nimikyltit, 
joissa on runsaasti tilaa useille ni-
mille jokaisen soittopainikkeen vie-
ressä, estävät virheelliset valinnat ja 
luovat turvallisuutta vierailijalle.
Selkeät visualiset symbolit 
ohjaavat vierailijaa turvalliseen 
käyttöön.

Yksilölliset vaihtoehdot lisäävät 
mukavuutta
Siedlen kommunikaatiojärjestelmät 
voidaan missä vaiheessa tahan-
sa helposti päivittää lisäämään 
mukavuutta. Ainona vaatimukse-
na on, että suunnitteluvaiheessa 
on otettu huomioon toimintojen 
lisäämisvaihtoehto ja asennus 
on suoritettu oikein. Esimerkiksi 
Siedlen audio-kommunikaati-
ojärjestelmää voidaan helposti 
päivittää myöhemmässä vaiheessa 
myös videojärjestelmällä. Päivitys ei 
vaadi, että esim. kaikki kerrostalon 
asukkaat päivittävät järjestelmään-
sä. Siedlen järjestelmän avulla 
käyttäjät voivat yksitellen lisätä 
videotoiminnon tai ottaa käyttöön 
mukavuutta edistävän Siedlen 
älylaitesovelluksen. 

IP | asiakkaan mukaan mukau-
tettuja järjestelmiä | LED-toimin-
toja | ääni-/kuvalaatu | esteet-
tömyys | käyttäjäystävällisyys | 
moduulirakenne | selkeät visu-
aaliset symbolit | Smart Home | 
konfiguraatio | tavoitettavuus | 
ergonomia
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Per Thomsen, Siedle Nordic A/S:n toimitusjohtaja ja Carsten Lund, AC A/S:n omistaja.
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Kestävyys & turvallisuus
Kestävyys alkaa elinkaarella. Inno-
vatiiviset ja visionääriset Siedlen 
tuotteet ovat suunniteltu siten, 
että kestävät sukupolvesta toiseen. 
Kun ostat Siedlen tuotteen voit olla 
varma siitä, että täydellinen laatu 
ja huipputeknologia kohtaavat 
ajattoman muotokielen muodossa. 
Siedlen ratkaisut luovat turvaa ja 
niissä on korkea käyttöarvo. Turval-
lisuus onkin tärkeä elementti, kun 
suunnittelemme oikeata ratkaisua 
juuri sinulle. Käyttäjän odotukset 
ja vaatimukset, huoltovarmuus ja 
järjestelmän toimivuus ovat meille 
ensiarvoisen tärkeitä asioita. 

Siedlen tuotteet ovat todiste-
tusti kestäviä
Siedlen tuotteet toimivat todis-
tetusti luotettavasti jopa äärim-
mäisissä olosuhteissa. Armotto-
missa simulaatioissa tuotteet ovat 
testattuja kestämään trooppista 
kuumuutta, siperialaista pakkasta 
ja suolapitoista kosteaa meri-ilmas-
toa. Tuotteet on myös altistettu 
vasaran iskuille, vedelle, sähkö- ja 
akustisille testeille, UV-säteilylle 
sekä tauottomalle jatkuvalle käytöl-
le. Jokainen näppäin, laitteen osa 
ja tiiviste on testattu kovilla testeillä 
ennen kuin tuote saavuttaa mark-
kinat ja lopullisen asiakkaan. 

10:n vuoden takuu varaosille
Siedlen kommunikaatiojärjestelmät 
voivat kestää jopa 20–30 vuotta, 
minkä vuoksi varaosille myönne-

tään 10 vuoden saatavuustakuu. 
Tämä takaa sen, että tuotteen 
varaosia on saatavissa vähintään 
10 vuotta sen jälkeen, että tuote 
on poistunut tuotannosta. Paras 
mahdollinen laatu on oleellinen osa 
Siedlen yrityspolitiikkaa. Asetamme 
korkeat vaatimukset tuotteiden toi-
mintavarmuudelle, luotettavuudelle 
ja pitkäikäisyydelle: Siedlen mää-
ritelmät ovat yleensä lainvoimaisia 
standardeja tiukempia. Kun Siedlen 
tuote saavuttaa markkinat se on jo 
kestänyt pahimman. Tuotteet on 
nimittäin testattu lukuisia kertoja 
äärimmäisissä olosuhteissa: vasara-
niskuilla, vesikylvyillä, suolavesisa-
teilla, sähköllä ja akustisilla testeillä, 
UV-säteilyllä ja taukoamattomalla 
jatkuvalla käytöllä. Siltä varalta, 
että jokin silti rikkoutuisi, olem-
me suunnitelleet uudet ja vanhat 
mallit yhteensopiviksi ja varaosia on 
saatavissa jopa kymmenen vuotta 
vanhoille järjestelmille. Ovipuhelin 
60-luvulta voidaan vaihtaa moder-
niin vastaavaan tuotteeseen, jossa 
ulkokuori on modernia muotoilua, 
mutta tekniikka on yhteensopivaa 
vanhan kanssa. Näin ollen olemas-
sa olevia ratkaisuja voidaan yhdis-
tää uusiin. Tästä olemme erityisen 
ylpeitä.

Siedlen yhteistyökumppanit
Siedlen yhteistyökumppanit 
valitaan huolellisesti. Asentajat 
noudattavat samaa etiikka kuin 
Siedle valmistaessaan korkealu-
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okkaisia tuotteita. Siedle ja valitut 
yhteistyökumppanit jakavat tietoa 
ja kokemuksia toisilleen. Näin 
ollen Siedlen yhteistyökumppanien 
Siedle kommunikaatiojärjestel-
mäasentajat omaavat tehtävään 
vaadittua kaikkein parasta teknistä 
osaamista. Yhteistyötahot ovat 
investoineet työntekijöidensä 
koulutukseen, jotka ovat hankki-
neet myös erityisosaamista – sekä 
spesifisiä että konkreettisia tuote- 
ja järjestelmäkompetensseja. Tämä 
takaa parhaimman ammattimaisen 
kokonaiskokemuksen, kun saat 
valmiiksi asennetun kommunikaa-
tiojärjestelmän Siedleltä. Yli 30:n 
vuoden kokemus kommunikaa-
tio- ja järjestelmätoimittamisesta 
sekä markkinoiden parhaimpien 
ammattilaisten käytöstä, joilla eri-
tyisosaamista Siedlen järjestelmistä 
takaa sen, että saat meiltä parasta 
palvelua. Kaiken lisäksi Siedle 
tarjoaa vielä jotain ainutlaatuista: ei 
kahden, vaan viiden vuoden takuun 
kaikkiin Siedlen tuotteisiin, kunhan 
asennuksen on suorittanut sertifioi-
tu Siedlen yhteistyökumppani.

Siedlen kotisivut työkaluna
Kotisivuiltamme löydät Siedlen 
kattavan katalogin – käyttäjäystä-
vällisen hakukoneen monine vaih-
toehtoineen sekä päivitettyä tietoa 
ja uutisia. Lukuisat verkkokatalogit 
sisältävät yksinkertaisia ratkaisuja 
sekä integroidun hakutoiminnon, 
jonka avulla löydät etsimäsi tiedon 
helposti. Sama koskee tuote- ja jär-
jestelmätietoja: sivuillamme löydät 
päivitettyä sisältöä ja tietoa tuot-
teistamme ja järjestelmistämme. 
Täältä löydät myös suunnittelutyö-
kalun, jonka avulla voit suunnitella, 
muotoilla ja yhdistää eri toimintoja, 
jotta löydät ovikommunikaatiotasi 
varten juuri sinulle sopivan ratkai-
sun. Kotisivuiltamme löytyy lyhyesti 
sanottuna kaikki se, mitä tarvitset 
– tiedon löytymiseen vaaditaan 
vain hiirenpainallus – näin esim. 
asennukset ja varaosien tilaukset 
hoituvat ripeästi ja helposti.

kestävä kehitys | varaosien ta-
kuu | yhteensopivuus vanhoihin 
malleihin | Siedlen yhteistyö-
kumppani | tiedonjako ja koke-
mus | päivitetty dokumentaatio



Siedle Laatukäsikirja 23

Ikonisia referenssejä
Siedle tunnetaan kynnysalueiden kommunikaatio- ja järjestelmäsovellus-
ten johtavana valmistajana, joka palvelee maailmanlaajuisesti lukematto-
mia projekteja. Samoin Siedle Nordic on ottanut paikkansa pohjoismaissa 
viimeisten 30 -vuoden aikana profiloivien ja arkkitehtonisten rakennusten 
kommunikaatio- ja järjestelmäsovellusten toimittajana.

Julkisia rakennuksia:
 – Uusi Yliopistollinen sairaala Aarhusissa (C.F. Møller Architects & 
Cubo Arkitekter, 2012-2019)

 – Astrup Fearnley Museo Oslossa (Renzo Piano, 2002-2012)
 – Oopperatalo Oslossa (Snøhetta, 2007)
 – Kuninkaallinen kirjasto Kööpenhaminassa (Schmidt Hammer Lassen, 1999) 
 – Näyttelijätalo Kööpenhaminassa  
(Boje Lundgaard og Lene Tranberg ApS Arkitekter, 2008)

Asuntoja
 – Carlsberg Tutkija-asunnot Kööpenhaminassa (Praksis Arkitekter, 2016) 
 – 8-Tallet Ørestadenissa (Bjarke Ingels Group – BIG, 2011) 
 – Musiikkitalon kortteli Aalborgissa (Schmidt Hammer Lassen, 2015)
 – Isbjerget (CEBRA & JDS Architects, Search fra Amsterdam, Louis Paillard 
fra Paris, 2012) 

 – Bølgen Vejlessä (Henning Larsen Architects, 2009)

Yritysten rakennuksia
 – Bestsellers päämaja Århusissa (C.F. Møller Architects, 2015) 
 – FTF-A Kööpenhaminassa (Gottlieb Paludan Architects, 2016)
 – MOE Kööpenhaminassa (Schmidt Hammer Lassen, 2010-2012)
 – SEB Pankki Kööpenhaminassa (Lundgaard & Tranberg Arkitekter, 
2007-2010) 

 – Krystallen Kööpenhaminassa (Schmidt Hammer Lassen, 2010)
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