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Olemme vuodesta 1985 asti Etelä-Karjalassa toiminut pieni kaiverrusalan 
perheyritys, ja toimitamme kaiverrusalan tuotteita ympäri Suomen. 
Päätuotteemme ovat teollisuuden kilvet sekä nimineulat, joita olemme 
kaivertaneet pian jo 40 vuotta.  

Asiakaskuntamme koostuu pitkälti pitkistä vuosikymmeniä kantaneista 
asiakassuhteista, mutta myös uusien asiakassuhteiden luominen ja 
ylläpitäminen on meille tärkeää.

Teemme nimineuloja omien nimineulamalliemme sekä asiakkaiden toiveiden 
mukaan niin organisaatioiden ja yritysten kuin yksityisten henkilöiden ja 
opiskelijaryhmien käyttöön.

Toivottavasti löydätte esitteestä miellyttävän nimineulan. Mikäli ette, 
otattehan yhteyttä; tehdään sellainen yhdessä!



NIMINEULAMALLIT
Vieressä näet nimineulojemme 

perusmallit.  
Malli 1 = Suorakaide matala
Malli 2 = Suorakaide korkea
Malli 3 = Ovaali, 1 rivinen
Malli 4 = Ovaali, koristerengas
Malli 5 = Ovaali, 2 rivinen
Malli 6 = Sydän
Malli 7 = Pisara
Malli 8 = Ovaali, kaareutuva teksti
Malli 50 = Hymyilevä hammas
Malli 51 = Lehti
Malli 52 = Apila

Kaikkiin nimineuloihin voi kirjoittaa 1-2 riviä 
tekstiä. Jos haluat kolme rivisen nimineulan 

suosittelemme malleja 2 tai 8. 

Suorakaiteissa näet fontin Helvetica (H), ja muissa 
malleissa fontin Vanessa (V). Fontti ei ole sidottu 

malliin, voit valita halutessasi esim. mallin 5 
fontilla H.
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VÄRIVAIHTOEHDOT

Käyttämämme kaiverruslevy on 
kaksikerrosmuovia, joten 

nimineulat ovat aina 
kaksivärisiä.

Valitsemasi värinumero   
määrää nimineulan pohjan                 

sekä tekstin värin.

Väri ei vaikuta nimineulan 
hintaan!

VÄRI NRO POHJAN VÄRI TEKSTIN VÄRI

10 HOPEA MUSTA
11 VALKOINEN VIHREÄ
12 OMENAN VIHREÄ VALKOINEN
13 TUMMANVIHREÄ VALKOINEN
14 MÄNNYNVIHREÄ VALKOINEN
15 VALKOINEN SININEN
16 VAALEANSININEN VALKOINEN
17 TUMMANSININEN VALKOINEN
18 VAALEANRUSKEA VALKOINEN
19 KELTAINEN MUSTA
20 VALKOINEN MUSTA
21 VALKOINEN PUNAINEN
22 PUNAINEN VALKOINEN
23
24 VIOLETTI VALKOINEN
25 MUSTA VALKOINEN
26 VIININPUNAINEN VALKOINEN
27 KULTA MUSTA
28 KELTAINEN SININEN

ESIMERKKI: 
VÄRI NUMERO 10 = 

NIMINEULA HOPEALLA 
POHJALLA JA MUSTALLA 

TEKSTILLÄ

ESIMERKKI 1: 
VÄRI NUMERO 10 = 

NIMINEULA HOPEALLA 
POHJALLA JA MUSTALLA 

TEKSTILLÄ

ESIMERKKI 2: 
VÄRI NUMERO 20 = 

NIMINEULA VALKOISELLA 
POHJALLA JA MUSTALLA 

TEKSTILLÄ



LOGOLLISET NIMINEULAT
Teemme paljon logollisia nimineuloja kuntien ja hyvinvointialueiden 

sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, yksityisille sosiaalipalveluiden 
tuottajille, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille, varhaiskasvatukseen, 

yhdistyksille, yrityksille ja muille toimijoille ympäri Suomen.

Logolliset nimineulat suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Mikäli olette kiinnostuneet yhtenäisistä ja yksilöidyistä nimineuloista 
oman organisaationne käyttöön, kysy suunnittelua ja tarjousta! 

Suunnitellaan yhdessä käyttöönne sopiva nimineula. 

MUUT TUOTTEET
Nimineulojen lisäksi valmistamme myös muita kaiverrustuotteita, kuten 

kone- ja laitekilpiä, postilaatikkokilpiä, talojen numerokylttejä, 
lemmikkieläinlaattoja sekä järjestyksenvalvojakylttejä.



TEKSTIVAIHTOEHDOT
Tekstityyliksi voit valita:

• Selkeälukuisen Helvetican (H)

tai

• Kauniin ja korullisen Vanessan (V)

Mikäli tilauksessa ei ole mainittuna 
tekstityyppiä, teemme suorakulmaiset
Helveticalla ja muut Vanessalla. 

KIINNITYS
Pääasiassa kiinnityksenä käytetään rintaneulaa. 
Se sulatetaan kiinni kilpeen ja on näin käytössä 
kestävä.

Toinen suosiotaan kasvattanut 
kiinnitysvaihtoehto on magneetti.

Mainitsethan tilatessasi, kumman 
kiinnitysvaihtoehdon haluat! Mikäli ei 
mainittuna, asennamme neulan. 



NIMINEULOJEN PERUSMALLIT:

SUORAKULMAISET (Mallit 1 ja 2)
neulalla 7,00e/kpl
magneetilla 9,00e/kpl

OVAALIT (Mallit 3, 4, 5 ja 8)
neulalla 7,50e/kpl
magneetilla 9,50e/kpl

ERIKOISET (Mallit 6, 7, 50, 51 ja 52)
neulalla 8,00e/kpl
magneetilla 10,00e/kpl

Toimitamme paljon myös logollisia 
nimineuloja eri toimijoille, kysy suunnittelua 
ja tarjousta! 

MUUT TUOTTEET:
Järjestyksenvalvojakilpi

neulalla 8,50e/kpl
magneetilla 10,50e/kpl
klipsillä 10,50e/kpl 
(takin liepeeseen työnnettävä)

Postilaatikkokilpi 10,00e/kpl

Talonnumerokilpi   alk. 25e/kpl

Lemmikkieläimen nimilaatta pantaan 10,00e/kpl

Muut opasteet, toimistokyltit sekä teollisuuden 
laite- ja kaapelikilvet hinnoitellaan 
tilauskohtaisesti, kysy tarjousta! 



Alle 10 kappaleen tilauksiin lisäämme 
4,50 euron postituskulut.

Yli 10 kappaleen tilaukset lähetämme 
toimituskuluitta, jolloin 
ryhmätilauksissa jokaiselle jää 
maksettavaksi ainoastaan nimineulansa 
hinta!

TOIMITUSKULUT YKSITYISILLE HENKILÖILLE 
JA OPISKELIJARYHMILLE:Opiskelijoille tarjoamme kaikki 

nimineulat

neulalla 6,00e/kpl
magneetilla 8,00e/kpl 

TOIMITUSKULUT OPPILAITOKSILLE, 
YRITYKSILLE YM. : 

Toimitus alk. 4,50e. 
Laskutus 2,50e.



YRITYKSET, YHDISTYKSET TMS.:

Toimituskulut alk. 4,50e. 

Laskutuskulu 2,50e. 

Lähetäthän meille tilauksen yhteydessä laskutusosoitteen, 
mielellään sähköinen laskutus.

YKSITYISHENKILÖT:

Yli 10 kappaleen ryhmätilaukset toimituskuluitta.
Alle 10 kappaleen tilauksiin lisäämme 4,50e 
postituskulun.

Tilauksen saavuttua lähetämme tilauksesta 
ennakkolaskun pdf-tiedostona sähköpostiisi. Kun 
suoritus näkyy tilillämme tai saamme suorituksesta 
kuitin, laitamme tilauksen tekoon ja toimitukseen 1-
3vrk sisään!

Tarkistathan myös roskapostisi mikäli ennakkolaskusi 
viipyy, sillä se voi ohjautua myös sinne ja poistua 
itsekseen 2 viikon kuluessa!



Tilaukset otamme vastaan kirjallisesti. Kotisivuiltamme löydät valmiin word-pohjaisen tilauslistan, jonka 
voit
• Ladata omalle koneellesi, täyttää ja lähettää meille sähköpostin liitteenä
tai
• Tulostaa tilauslistan, täyttää käsin ja skannata/postittaa sen meille.

Vapaamuotoinen tilaus sähköpostitse on myös mahdollinen, kunhan siitä käy ilmi kaikki tilaukseen
tarvittavat tiedot. Esimerkiksi ryhmätilauksissa riittää mainiosti se, että mainitaan kerran kaikille tuleva
titteli, malli, kappalemäärä, väri, tekstityyppi ja kiinnitys, sekä lähetetään vapaamuotoinen nimilista 
esim. excel-tiedostona.

Toimitusaikamme: postitamme kaikki tilaukset niin nopeasti kuin mahdollista, 1-3vrk sisään.
Isommissa tilauksissa toimitusaika sopimuksen mukaan!

Kotisivuiltamme www.kilpikaivertamolaari.fi löydät myös ohjeita tilaamiseen.
Ja toki meihin saa aina ottaa yhteyttä niin puhelimitse kuin sähköpostilla!



KILPIKAIVERTAMO LAARI
Valkolanmäentie 83
54770 Heituinlahti

Puh. 05 467 383
Sähköposti: tilaukset(a)kilpikaivertamolaari.fi

Kotisivut: www.kilpikaivertamolaari.fi

Tmi Hekatet
Kilpikaivertamo Laari
Y-tunnus: 2481874-7

Kiitos kun tuet suomalaista                      
yksityisyrittäjää!

Huom! Muutathan sähköpostiosoitteen (a)-merkin @-merkiksi! 


