Teräksen varma.
Strong as steel.

www.casemet.fi

Casemet Oy on suomalainen perheyritys, jolla on
40-vuotinen ohutlevyosaaminen, jonka päätuotteita ovat teräskoteloratkaisut. Lisäksi tarjoamme ohutlevy- ja sähkömekaanisten rakenteiden
sopimusvalmistusta. Toimintamme perusta ovat
joustava ja asiakaslähtöinen palvelu, korkealaa-

Strong as steel.

tuinen ja luotettava valmistus, tuotteiden korkea
viimeistelytaso sekä toimitusvarmuus. Asiakastyytyväisyys on meille kunnia-asia.

Tuotteet ja palvelut
Metallikotelot
• Vakiokotelot (IP66) PUR-tiivisteellä,
(IP67 ja IP69K) silikonitiivisteellä
• Kustomoidut kotelot
• Räätälöidyt kotelot

Ohutlevysopimusvalmistus
• Ohutlevyosat ja -tuotteet sekä rakenteet
• Useat ainevahvuudet ja raaka-ainemateriaalit
• Laaja ja huippuluokkainen konekanta

Sähkömekaaninen sopimusvalmistus
• Sähkölaitteiden valmistus- ja kokoonpanotöitä
yli 40 vuoden kokemuksella

Työkalujen suunnittelu ja valmistus
• Jonoleikkaus- ja puristustyökalut
• Protosarjat ja tuotantosarjat tuotteille ja osille

Täytämme ISO9001:2015 ja
ISO14001:2015 standardien ja
RoHS direktiivin vaatimukset.

CASEMET OY
Insinöörinkatu 1
50100 Mikkeli
Vaihde 020 786 2630
customer.service@casemet.fi
www.casemet.fi
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METALLIKOTELORATKAISUT
METAL
ENCLOSURES

OHUTLEVY
SOPIMUSVALMISTUS
SHEET METAL CONTRACT
MANUFACTURING

Casemet Oy is a Finnish family business with
40 years of sheet metal expertise. The company’s
main product is steel enclosure solutions. We also
offer contract manufacturing of sheet metal and
electromechanical structures. Our operations are
founded on flexible and customer-oriented service,
high quality and reliable manufacturing, high
finishing level of products and security of supply.
Customer satisfaction is our first priority.

SÄHKÖMEKAANINEN
SOPIMUSVALMISTUS
ELECTROMECHANICAL
CONTRACT MANUFACTURING

TYÖKALUJEN SUUNNITTELU
JA VALMISTUS
DESIGN AND MANUFACTURE
OF TOOLS

Products and services
Metal enclosures
• Standard enclosures (IP66) with PUR gasket,
(IP67 and IP69K) with silicone gasket
• Customised enclosures
• Tailored enclosures

Sheet metal contract manufacturing
• Sheet metal parts, products and structures
• Multiple material strengths and raw materials
• Extensive state-of-the-art machinery

Electromechanical contract manufacturing
• Over 40 years of experience in the manufacture
and assembly of electrical equipment

Design and manufacture of tools
• Progressive cutting tools and press tools
• Prototype and production series for
products and parts
We are ISO9001:2015 and ISO14001:2015
certified and we meet the requirements
of the RoHS directive.

CASEMET OY
Insinöörinkatu 1
FI-50100 Mikkeli, Finland
Switchboard +358 20 786 2630
customer.service@casemet.fi
www.casemet.fi
CASEMET
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Parhaat ratkaisut
Tarjoamme asiakkaillemme yksilöityjä ja vakiokoteloratkaisuja sekä tasokasta sopimusvalmistusta.
Kaikki kotelosarjamme ovat testattuja ja
kansainvälisesti hyväksyttyjä.

Koteloratkaisut
Korkealaatuisia vakiotuotteitamme voi ostaa joko suoraan
meiltä tai tukkuliikkeiden kautta. Valtaosa koteloratkaisuistamme kuitenkin räätälöidään asiakkaan yksilöllisten
tarpeiden mukaan joko alusta alkaen tai vakiotuotteitamme
kustomoimalla. Asiakastarpeiden mukaan valmistettujen
kotelojen mitat, muodot, materiaalit, pintakäsittelyt, värit,
painatukset ja rei’itykset ovat yksilöllisiä. Koteloihin voi
asentaa myös mekaanisia komponentteja. Suunnittelun ja
tuotekehityksen lisäksi räätälöityyn palveluun on mahdollista sisällyttää muun muassa mallinnuksia, prototyyppien
valmistusta ja auditointeja. Koteloratkaisujemme kuvat nyt saatavissa myös
E-Plan-palvelusta, josta asiakas saa
kotelon tekniset kuvat sähköisessä
muodossa omien suunnitteluohjelmiensa
hyödynnettäviksi.

Sopimusvalmistus
Toteutamme metallialan tuotteiden ja sähkömekaanisten
osien valmistus-, kokoonpano- ja asennustöitä yli 40 vuoden kokemuksella.
Käyttämämme valmistusmenetelmät soveltuvat erityisesti
ohutlevyistä valmistettaviin metallituotteisiin. Tarjoamme
asiakkaillemme myös logistiikkapalveluja, kuten tuotteiden
varastointia.

Työkaluvalmistus
Tarjoamme myös työkaluvalmistusta puristustyökaluille
vaativiin jonoleikkauksiin.
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IP69K-tuoteperheemme on tehty kestämään.
IP69K kestää suurella paineella läheltä ruiskutettua kuumaa vettä tai höyryä. Koteloissa on käytetty korkealaatuista, ääriolosuhteisiin tarkoitettua silikonitiivistettä. Kannet on
kiinnitetty tiivistepinnan ulkopuolisilla kansiruuveilla. Ruostumattomat ja pulverimaalatusta teräksestä valmistetut
kotelot ovat vesi- ja pölytiiviitä ja sietävät hyvin tärinää ja
sopivat erinomaisesti erittäin vaativiin käyttöolosuhteisiin.

Best solutions
We provide our customers with customised and standard
enclosure solutions as well as high quality contract
manufacturing. All of our metal enclosures are tested and
internationally approved.

Metal enclosures
Our high quality standard products can be purchased either
directly from us or via wholesalers. However, most of our
enclosure solutions are tailored to the customer’s individual
needs, either from scratch or by customising our standard
products. The dimensions, shapes, materials, surface treatments, colours, prints and perforations are all customisable.
We can also install mechanical components in the enclosures. In addition to design and product development, we
also offer modelling, prototype making and auditing services
for our customers. The drawings of our enclosure solutions
are now available in the E-Plan service, where the customer
can download the technical drawings in electronic format to
be used in their own design software.

Contract manufacturing
We have more than 40 years of experience in the
manufacturing, assembling and installing metal products
and electromechanical components.
Our IP69K products are made to last. The IP69K can
withstand pressurised hot water or steam sprayed on it from a
very close distance. The enclosures are fitted with high quality
silicone gasket designed for extreme conditions. The covers are
fixed with screws on the outside of the sealing surface.
The stainless and powder-coated steel enclosures are
watertight, dustproof and vibration resistant, and are ideally
suited to extremely demanding conditions.

Our manufacturing methods are particularly suitable for
products made of sheet metal. We also offer logistics
services to our customers, such as product warehousing.

Manufacture of tools
Our service offering includes press tool making, including
progressive cutting tools for complex products.

KAIKKI SIIVOUSRATKAISUT YRITYKSILLE JA KOTIIN!
Tarjoamme kaikki siivous- ja puhtaanapidon palvelut sekä tuotteet kotiin, toimistoon ja tapahtumiin. Ei ainoastaan ammattimaista puhtaanapidon suunnittelua ja toteutusta, vaan kokonaisratkaisut jotka laaditaan aina asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Meiltä saa aina puhtaasti enemmän.
puh. 044 765 6500 • asiakaspalvelu@siivotaan.fi
Soita tai tutustu palveluihimme: www.siivotaan.fi

CASEMET

5

Tehokasta tuotantoa
Suomessa ja Virossa
Jatkuva kehitys ja merkittävät investoinnit pitävät
tehtaamme toimintakyvyn huippuluokassa.

Strong as steel.

Käytössämme on useita nykyaikaisia valmistusmenetelmiä ja laaja konekanta, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erinomaiset toimitusajat ja
kilpailukykyisen valmistuskustannustason. Ammattitaitoisen henkilökuntamme toimintaa tehostavat muun
muassa 5S ja muut Lean-menetelmät.
Tuotantoteknologiamme:
• Laserleikkaus
• Robotti- tai manuaalisärmäys
• Robotti- tai manuaalihitsaus
• Pulverimaalaus
• Tiivistys
• Kokoonpano
• Logistiikka

Tuottavaa teknologiaa
FredBest offering covers the complete sheet metal
machinery and service life cycle: from single spare part
delivery to the entire factory machinery project or from
user training to yearly maintenance programs.
For more infomation: WWW.FREDKO.COM
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Uusimpiin koneinvestointeihimme kuuluva
L3-kuitulaser mahdollistaa ohutlevyjen erittäin nopean ja tehokkaan leikkaamisen sekä
jatkojalostamisen.

Efficient production
facilities in Finland
and Estonia
Continuous development and major investments keep
our factories operating with top-notch efficiency.
We use modern manufacturing methods and have
a wide base of machines installed, enabling us to
offer our customers excellent delivery times and
a highly competitive manufacturing cost. The 5S
and other Lean methods improve the efficiency
of our skilled personnel.
Our production technology includes:
• Laser cutting
• Stamping, either by a robot or manually
• Welding, either by a robot or manually
• Powder coating
• Gasketing
• Assembly
• Logistics

Bimedin holkkitiivisteet
ja tarvikkeet Gycomilta

The L3 fibre laser, which is part of our
latest investment in machinery, enables
extremely fast and efficient cutting and
further processing of sheet metal.

www.gycom.fi
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S c a n d i n a v i a n
E l e c t r o n i c

M a r k e t i n g

C o n s u l t a n t s

optimising procurement saving time and money

Supply┃
Manufacturing┃
Efficiency┃

SME GmbH · Wasserwaage 8 · 24226 Heikendorf · Germany
www.smegroup.eu · rfq@smegroup.eu

