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on suomalainen vuonna 1949 perustettu
perheyritys. Toimimme useilla toisiaan tukevilla liiketoiminta-alueilla: metallikomponenttien valmistus, metallin
pintakäsittely, muotopuristus ja verhoilupalvelut. Lisäksi
meillä on vahva asiantuntemus julkitilakalusteiden suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista.

groupin omia tuotteita ovat
designkalusteet, auditorio- ja katsomokalusteet sekä TM
-kalusteen irtokalusteet.

Haluamme olla edelläkävijöitä myös vastuullisten tuotantoteknologiainvestointien kautta. Esimerkiksi tehtaan ja
prosessien lämmitysenergia tuotetaan biolämpölaitoksessamme, jonka polttoaineena käytetään suomalaista puupellettiä. Prosessivetemme kiertää vedenpuhdistamomme
kautta, josta noin 90% kierrätetään ja uusiokäytetään.
Muita vihreitä investointejamme ovat kromauslinjasto
kolmiarvoisella kromilla (Chrome 3+ Trivalent) ja keräävä
maalauskaappi pulverimaalauslinjastollamme.
Toimintamme nojaa ammattitaitoon, asiakaslähtöisyyteen, kehityshakuisuuteen, vastuunkantoon ja tuloksellisuuteen.
kannattaa valita kun laaja-alainen alihankintaosaaminen ratkaisee!
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Metallitehtaamme tuotanto
pohjautuu putkimaisten
tuotteiden suunnitteluun ja tehokkaaseen valmistukseen.
Olemme merkittävä putkipohjaisten metalituotteiden valmistaja Suomessa.
Lisäksi käytössämme on kattava kumppaniverkosto
tuotteisiin liittyvien levyrakenteiden hankintaan.

Suuren volyymin tuotteiden valmistuksessa käytämme
tuotekohtaisesti sovitettuja automatisoituja laitteita.
Annamme kaiken osaamisemme asiakkaamme käyttöön
lähtien tuotekehitysvaiheesta aina protosarjoihin ja valmiin tuotteen kokoonpanoon ja lähettämiseen asti.

Metallien pintakäsittelytarjontamme on yksi Suomen laajimmista. Asiakaskuntamme koostuu globaalisti toimivista
huonekalu-, elektroniikka- ja raskaan teollisuuden yrityksistä. Valvomme laatua ja pintakäsiteltyjen tuotteiden kerrospaksuuksia omalla testauslaitteistollamme.

Laajan materiaalitietämyksemme ansiosta pystymme
auttamaan oikean pintakäsittelyvaihtoehdon etsimisessä.

Muotopuristusyksikkömme mahdollistaa kolme erilaista
puristusmenetelmää: suurjaksopuristus, vastuspuristus ja
kuumapuristus.

Verhoilupalveluidemme osaamisen ydin on huonekalujen
teollisessa verhoilussa ja uudistamisessa, verhoilumateriaalien tuntemuksessa sekä laajassa kangastoimittajaverkostossa

Perinteisten puuviilu- ja laminaattipintaisten komponenttien lisäksi voimme valmistaa melamiinipintaa, jolloin
ulkoasu on täysin räätälöitävissä.
Osaamistamme kuvaa hyvin 3D-muotojen puristaminen,
joka vaatii materiaalituntemuksen lisäksi huippuosaamista.

Hoidamme myös loppukokoonpanot, pakkauspalvelut ja
kuljetukset loppuasiakkaalle.
Katso seuraavan sivun pintakäsittelypalvelumatriisi, josta
näet kappaleiden linjakohtaiset äärimitat ja huomioonotettavat asiat ennen pintakäsittelyä!

Edellä mainitut mahdollistavat parhaista materiaaleista ja
korkealla käsityötaidolla tehdyille tuotteillenne lähes rajattoman räätälöinnin ja tuotteen pitkän elinkaaren.
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RoHSkelposiuus
(V=kyllä, - =ei)
Alumiinin anodisointi,
luonnonväri tai musta

2900 * 650 * 1100

X

V

Alumiinin kromivapaa
passivointi

2900 * 650 * 1100

X

V

Alumiinin keltakromatointi

2900 * 650 * 1100

X

-

Kemiallinen niklaus

980 * 650 * 760

X

Kiiltoniklaus ja kromaus
Eco-Kromilla

1600 * 750 * 1100

Kiiltoniklaus ja kromaus

2650 * 900 * 1100

Satiinikromaus
(mattakromaus)

1600 * 750 * 1050

X

X

-

Sähkösinkitys sinipassivoinnilla

3300 * 1000 * 1800

X

X

V

Sähkösinkitys keltapassivoinnilla

3300 * 1000 * 1800

X

X

-

Sähkösinkitys mustapassivoinnilla

3300 * 500 * 1400

X

X

-

Sähkösinkitys, passivointi
ja kastolakka

2000 * 1000 * 800

X

X

V

Jauhemaalaus
(putkimaiset tuotteet)

2000 * 850 * 1100
(Max. pituus 3500)

X

X

X

X

X

X

X

V
V
-

X

Yläpuolisessa taulukossa esitellään kuhunkin pintakäsittelylinjaan mahtuvan kappaleen äärimitat.
Pintakäsittelyn onnistuminen on monen tekijän summa.
Tasaista pinnanlaatua, optimaalista korroosiosuojaa ja
visuaalisesti näyttävää lopputulosta haettaessa on hyvä
ottaa seuraavia asioita huomioon. Ensinnäkin on hyvä
varmistaa, että käsiteltävien kappaleiden aihiomateriaali
on pintakäsiteltäväksi soveltuvaa. Toiseksi, kappaleet
menevät usean nestemäisen prosessialtaan läpi käsittelyn aikana. Näin ollen prosessinesteiden vapaa virtaaminen kappaleen läpi on taattava.

X

V

Erityistä tarkkuutta vaaditaan myös runkomaisten,
useista eri komponenteista valmistettujen kappaleiden
pintakäsittelyssä, sillä hitsaussaumojen laatu, oikeanlainen viimeistelyhionta ja nesteen valutusreikien paikat
vaikuttavat merkittävästi ulkonäköön.
Olemme mielellämme mukana jo suunnitteluvaiheessa,
jotta optimaalinen lopputulos saavutetaan mahdollisimman nopeasti.
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