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Toimintamme lähtökohtia on kestävä kehitys.

Jo suunnitteluvaiheessa otamme huomioon 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja 

taloudellisen toiminnan jotta syntyvän jätteen 

määrä olisi minimaalinen.

Ympäristön hyvinvointi ohjaa myös 

yhteistyökumppaniemme valintaa. Valitsemme 

toimitusketjuumme yhteistyökumppaneita jotka 

toimivat samojen periaatteiden mukaisesti 

aktiivisesti etsien parempia ja kestävämpiä 

ratkaisuja ympäristökuormituksen 

vähentämiseksi.

Tuotteidemme käyttökohteet vaihtelevat 

vaativimmista erikoisista kohteista kaikkein 

tyypillisimpiin käyttökohteisiin kodeissa ja 

julkisissa tiloissa. Näet valmistamiamme 

tuotteita kotien lisäksi ravintoloissa, 

hotelleissa, lentokentillä tai 

vaikkapa valtamerien 

loistoristeilijöillä.

Ja aina voi kehitellä uusia 

käyttökohteita! 

Tuotealueet
• Sisustus/rakennuslistat

• Koristepaneelit (    ) ja –listat

• Saunatuotteet (    ) (tuija)

• Kynnykset liitostyöstöin

• Kaidepuut

• Taidekehyslistat

• Höyläprofiileja ovi-, ikkuna- ja huonekaluteollisuuteen

• Karmiprofiilit

• Kovapuu lattialaudat (    )

• Projektikohdetuotteet

• Reunalistat ja ympärihöylätyt

Mahdollisuudet
• Eri puulajit

• Profiilit

• Liimatut profiilit

• Pintakäsittelyt

• Pituudet

• Paketointi ja merkintä

Enemmän puusta.
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Kaikki osaaminen 
käytössäsi.
Puu on kestävä, uusiutuva ja luonnollinen 

materiaali, joka antaa lämpöä kodin ja julkisten 

tilojen pintoihin. 

Olemme tehneet puun kanssa työtä jo 

vuosikymmenien ajan. Oppien koko ajan uutta.

 

Tekemisen myötä on toimintamme kehittynyt 

joustavaksi, monipuoliseksi ja tehokkaaksi. 

Jatkamme kehitystyötä edelleen paremmin 

sinulle sopivaksi. 

Tarjoamme käyttöösi perinteikkään

valmistajan historian, kyvykkään

henkilökuntamme osaamisen ja monipuolisen

tuotannon mahdollisuudet.

Valmistamme kokopuisia profiileja sisustamisen 

ja rakentamisen eri osa-alueille sekä puusepän- 

ja huonekaluteollisuuteen. Olemme valmiina 

toimittamaan projektien designlistat.

On mahdollista valmistaa juuri sinun 

tarkoituksiisi sopivat tuotteet. On kyse sitten 

puulajista, profiilista, pintakäsittelyistä, pituuksista 

tai paketointiin tai merkitsemiseen liittyvistä 

asioista. Tähtäämme pitkään jatkuvaan 

yhteistyöhön.

Suuri osa yhteistyökuviota on tuotekehitys ja 

konsultointi asiakkaan kanssa. Haemme 

aktiivisesti optimaalisia rakenneratkaisuja 

höylätyille profiileille ja komponenteille jo 

tuotteen suunnitteluvaiheesta lähtien. Jo 

muutaman millimetrin muutos ainevahvuuksissa 

saattaa muuttaa oleellisesti lopputuotteen 

kilpailukykyä ja kannattavuutta toimitusketjussa. 

Valinnan 
mahdollisuuksia.

Asenteena 
asiakas.
Arvostamme luottamustasi meihin,  teemme 

parhaamme jotta odotuksesi ja oma 

asiakaslupauksesi ylittyy.

Jokainen asiakassuhde on meille ainutkertainen 

ja arvokas mahdollisuus oppia uutta. 

Voit keskittyä rauhassa omaan ydinalueeseesi. 

Anna meidän tehdä osamme. Me täytämme 

oman lupauksemme sinulle.


