FERROMETAL

MORE THAN FASTENERS

LUOTETTAVA KUMPPANI
PIENTARVIKELOGISTIIKKAAN

Ferrometal on Itämeren alueen johtava kiinnitys- ja pientarvikkeiden toimittaja. Vahvuuksiamme
ovat joustavuus, toimitusvarmuus ja korkealaatuiset tuotteet. Laaja tuotevalikoimamme ja
kattavat palvelukonseptimme takaavat, että asiakas saa meiltä kaiken tarvitsemansa helposti
ja nopeasti.

Ferrometal Oy

Me Ferrometalissa haluamme tuoda lisäarvoa
asiakkaillemme. Tämä onnistuu parhaiten tarjoamalla heille palveluita, jotka vastaavat heidän
liiketoimintansa tarpeisiin.
Panostamme jatkuvasti uusiin teknologioihin
ja haluamme tarjota asiakkaillemme jatkossa
entistäkin älykkäämpiä palveluita, jotta heidän
pientavaralogistiikkansa tehostuisi entisestään
ja he voisivat kasvaa ja kehittää toimintaansa.
Osaava henkilökuntamme auttaa sopivan
palvelukokonaisuuden luomisessa.
Palvelemme Suomessa, Virossa, Latviassa ja
Liettuassa useiden eri teollisuudenalojen toimijoita,
rakennusalaa ja niin B2B- kuin B2C-jälleenmyyjiä.
Kuluttajat tuntevat meidät Fix master -kiinnitys
tarvikebrändistä.
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Q

Perustettu vuonna 1976

Q

70 000 nimikkeen tuotevalikoima

Q

Omat älykkäät palvelukonseptit

Q

Myynti 40 miljoonaa euroa vuonna 2022

Q

Toimitukset kuukausittain yli 750 000 kg

Q

Lähes 120 työntekijää kolmessa maassa

ASIAKASKUNTA

PALVELEMME USEITA TOIMIALOJA

TEOLLISUUS

RAKENTAMINEN

JÄLLEENMYYNTI

JA PROJEKTIT

Globaali organisaatio
Olemme kuuluneet saksalaiseen perheomisteiseen Würth-konserniin jo vuodesta 1989.
Osana kansainvälistä konsernia käytössämme
ovat monipuolinen kumppaniverkosto ja laajat
hankintaresurssit. Asiakkaamme saavat Suomessa
ja Baltiassa palvelua meiltä ja muissa maissa
Würth-konsernin muilta toimijoilta.

Würth Group
Q

Yli 400 yhtiötä yli 80 maassa

Q

Yli 2 miljoonan tuotteen valikoima

Q

Myynti yli 20 miljardia euroa vuonna 2022

Q

Yli 80 000 työntekijää maailmanlaajuisesti

TUOTTEEMME

MONIPUOLISET KIINNITYS- JA PIENTARVIKKEET
Tarjoamme kattavan valikoiman teräksisiä kiinnitystarvikkeita, kuten ruuveja, muttereita ja
aluslevyjä. Meiltä saa myös tarvittavat pientarvikkeet ja työkalut kokoonpanoihin, huoltoihin
ja rakentamiseen. Verkkokauppamme palvelee asiakkaita vuorokauden ympäri.

Tuotteemme täyttävät tarkat laatuvaatimukset, ja ne
ovat yleisempien standardien, kuten EN-/CE-, DINja ISO-järjestelmien, mukaisia. Omaan Fix master
-tuotemerkkiimme kuuluu useita eri tuotekategorioita.

Osaava asiakaspalvelumme auttaa mielellään
tuotteiden valinnassa ja parhaan mahdollisen
palvelukokonaisuuden rakentamisessa.

ANKKUROINTITEKNIIKKA

KIINNITYSTARVIKKEET

Betoniruuvit
Kiila- ja lyöntiankkurit
Tulpat
Asennustyökalut
Kemialliset ankkurimassat
Suunnitteluohjelma

FIX MASTER -BRÄNDIT
MKT kiila-ankkurit
Toge betoniruuvit
Kemialliset FIT-ankkurimassat
PIAS- ja PIASTA-poraruuvit
Fix master -kiinnitystarvikkeet
FMX poranterät

Ruuvituotteet rakentamiseen
Kiinnikkeet teräsrakentamiseen
Kiinnitystarvikkeet kone- ja laiterakentamiseen
Kiinnikkeet betoniin ja kiveen kiinnittämiseen
Painelaitekiinnikkeet

MUUT TUOTTEET
Sähkötarvikkeet
Poranterät
Ruuvauskärjet ja -istukat
Ketju- ja vaijeritarvikkeet
Tiivisteet
Tulpat ja nipat
Connex-työkalut

70 000 nimikkeen
tuotevalikoima

24/7 verkkokauppa
myös mobiilissa
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Yli 99 % toimitus
varmuus

Yritysasiakkaille suunnattu verkkokauppamme
palvelee viikon jokaisena päivänä. Tilattavissa on
yli 20 000 eri tuotetta. Pääset verkkokauppaan
kotisivujemme kautta tai lataamalla Ferrometalsovelluksen sovelluskaupasta.
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Toimitukset heti
seuraavana
päivänä

1

eshop.ferrometal.fi
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PALVELURATKAISUMME

TUKEVAT ASIAKKAAN OMAA LIIKETOIMINTAA
Älykkäillä palveluillamme asiakkaamme saavat selkeästi mitattavia hyötyjä, kun heidän
tuottavuutensa ja tehokkuutensa lisääntyy. Varastonhallinta helpottuu ja luomme selkeitä
kustannussäästöjä logistiikkaan. Tarjoamme asiakkaille räätälöidyt palvelut niin teolliseen
tuotantoon, työmaille kuin jälleenmyyntiin.

Ulkoistamalla pientarvikelogistiikkansa meille
asiakkaillamme on aina käytettävissään kaikki
tarvitsemansa tarvikkeet halutussa paikassa oikeaan
aikaan. Kun tuotevalikoima ja kappalemäärät on
optimoitu, tarvikkeet eivät vie turhaa tilaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
010 308 4500
(arkisin klo 7–16)

Mobiilisovellusten ja muiden ohjelmiemme
ansiosta asiakkaamme löytävät aina ajantasaiset
tuotetiedot käden käänteessä oman puhelimensa
tai työtietokoneensa näytöltä. Asiakaspalvelijamme
ja jälleenmyyjämme myös mielellään kouluttavat
tuotteiden ja ohjelmien käyttöön.

myynti@ferrometal.fi

CleverSystem-järjestelmämme sisältää monia eri
ratkaisuja, joista voidaan muodostaa parhaiten
sopiva palvelukokonaisuus pientarvikelogistiikan
tarpeisiin. Ennakoiva tilausjärjestelmä varmistaa
ajantasaiset täydennystoimitukset.
Paikkariippumaton järjestelmä toimii missä vain,
ja järjestelmämme on käytössä useilla asiakkaillamme mm. teollisuudessa, vähittäiskaupassa,
rakennustyömailla ja sairaaloissa.
Q

CleverCar

Q

CleverStore

Q

CleverContainer

Q

CleverBin

Katso palvelun
videoesittely:
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Fix master -konseptiin kuuluva, sekä B2B- että
B2C-jälleenmyyjille suunnattu Fix master Store
System -myymäläjärjestelmämme auttaa asiakkaita esittelemään Fix master -kiinnitystarvikkeita
selkeästi ja näyttävästi.
Järjestelmän yhtenäinen hyllyilme houkuttelee
tutustumaan tuotteisiin ja tarkat tuotetiedot ovat
helposti luettavissa hyllyjen reunoista. Hyllytasot
soveltuvat niin irtotavaralle kuin rasioille.
CleverStore-palveluita hyödyntämällä täydennys
toimitukset saapuvat myymälöihin ajallaan ja
tarvikkeita on aina saatavilla.

Tutustu CleverStorepalveluumme:

Mobiilisovellukset
Mobiilisovellustemme avulla asiakkaat voivat
selata tuotetietoja ja tehdä tilauksia kätevästi
omalta mobiililaitteeltaan aikaan ja paikkaan
katsomatta.
Q

Ferrometal-mobiilisovellus

Q

FM One -mobiilitilaustyökalu

Q

Fix master -ruuvivalitsin

FM Kanban RFID
Reaaliaikainen imuohjausjärjestelmämme takaa
tuotesaatavuuden erikokoisissa tuotanto- ja
projektiympäristöissä, joissa kysyntä voi vaihdella
suurestikin.
Kun tuote loppuu, tyhjä laatikko siirretään
RFID-luettavalle tasolle, jolloin Ferrometalille
rekisteröityy tieto täydennystoimituksen tarpeesta.
Ferrometal toimittaa välittömästi uuden tuote-erän
sille määritellylle paikalle hyllykössä.
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ASIAKASTARINA

KEMPOWER LUOTTAA CLEVERBIN-JÄRJESTELMÄÄN

Asiakkaamme Kempower Oy tarjoaa sähköautojen
ja -koneiden latausratkaisuihin liittyviä palveluita.
Korkealaatuiset tuotteet edellyttävät myös laadukkaiden osien käyttöä. Siksi Kempower valitsi yhteistyökumppanikseen meidät.

Kempower on ollut tyytyväinen myös siihen, että
automaattisen järjestelmän myötä sen työntekijät
voivat voimakkaasta kasvusta huolimatta keskittyä
omaan liiketoimintaansa. Clever-järjestelmä tekee
tilauksen automaattisesti, ja Ferrometal vastaa
nopeista täydennystoimituksista.

Kempower halusi tuotantoprosessistaan keskeytyksettömän, ja tämä varmistettiin Ferrometalin tarjoamalla
CleverBin-järjestelmällä. Järjestelmän vaiheittainen
käyttöönotto sujui hyvin, ja tarkoituksena on siirtää
pian lähes kaikki kiinniketilaukset järjestelmän piiriin.

Järjestelmään siirtyminen on myös tuonut siisteyttä
yrityksen tiloihin, kun tarvikkeet löytyvät aina omilta
paikoiltaan.

CleverBin

Alati kasvava Kempower on antanut erityistä kiitosta
käyttämänsä älyjärjestelmän skaalautuvuudesta:
automaattisesti järjestelmään kirjautuva tilaus
varmistaa, ettei tuotanto tyssää tarvikkeiden
loppumiseen.

CleverBin-tuotelaatikossa oleva optinen
silmä tarkkailee tuotteen menekkiä ja
luo automaattisen tilauksen aina, kun
tuotemäärä alittaa määritellyn raja-arvon.
Järjestelmä toimii paikkariippumattomasti.
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KATSE TULEVAAN

IOT-AUTOMAATIO LISÄÄ TEHOKKUUTTA
Parannamme palveluitamme automaation ja uusien teknologioiden avulla. Virtaviivaistamalla
toimintaamme ja panostamalla kestävään kehitykseen pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
lisäarvoa nyt ja tulevaisuudessa.

Innovointi ja säännölliset investoinnit ovat vieneet
Ferrometalia eteenpäin vuosikymmenien ajan.
Olemme onnistuneesti tutustuttaneet perinteisen
kiinniketarvikemaailman ja teknologiset innovaatiot
toisiinsa.
Automaatiota ja älykkäitä järjestelmiä hyödyntämällä
vähennämme turhia työvaiheita ja henkilökuntamme
voi keskittyä asiakkaiden yksilölliseen palvelemiseen.
Täysin automatisoitu tilaus-toimitusketjumme on
vähentänyt virheitä ja lisännyt toimitusvarmuuttamme.
Asiakkaillemme Lean-ajattelun mukainen sisä
logistiikkamme tarjoaa mahdollisuuden pienentää
varmuusvarastojaan ja panostaa resurssinsa
ydinliiketoimintaansa. Tulevaisuudessa pyrimme
vieläkin lyhyempiin toimitusaikoihin ja tarkempiin
täsmätoimituksiin.

IoT-järjestelmät
Esineiden internet (Internet of Things eli lyhyemmin
IoT) tarkoittaa järjestelmiä, jotka siirtävät tietoa automaattisesti internetin välityksellä laitteelta toiselle.
Jatkuvasti päivittyvä data on helposti käyttäjän
saatavilla ja analysoitavissa jatkotoimenpiteitä
varten. Samalla laitteiden toimintaa voidaan seurata
kätevästi etänä. IoT-järjestelmien sovellusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Me Ferrometalissa hyödynnämme IoT-infrastruktuuria esimerkiksi CleverSystem-järjestelmässämme
erilaisten sensorien avulla. Näin pystymme ennakoimaan ja reagoimaan nopeasti esimerkiksi silloin, kun
jokin tuote on loppumassa asiakkaan varastosta.
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1

Jopa 70 % tilausriveistä
automaation avulla

2

IoT-pohjainen varaston
ohjausjärjestelmä

3

Lean-mallin mukaista
logistiikkaa

4

Vastuullista liiketoimintaa

LOGISTIIKKAA,
JOKA TOIMII

WMS-ohjattu sisälogistiikkamme
takaa nopeat ja varmat toimitukset
vuorokaudessa kaikkialle Suomeen.

Logistiikkapalveluitamme hyödyntämällä
asiakkaamme saavat selkeitä kustannussäästöjä. Varastointiin liittyvät virheet vähenevät ja
varastotila on tehokkaassa käytössä.
Älyratkaisujemme avulla asiakkaat voivat automatisoida tilausprosessinsa ja näin vapautua
tilauksien tekemiseltä ja turhilta inventoinneilta.
Yksi palvelumme kiistattomista eduista on myös
oikea-aikaisuus. Tämä on erityisen tärkeää mm.
myymäläympäristöissä, joissa loppunut tuote
tarkoittaa menetettyjä kauppoja.
Me pidämme huolta, että tarvittuja tuotteita on
aina saatavilla!

Nurmijärvellä sijaitsevassa varastossamme hyödynnämme varastoautomaattien lisäksi mm. pakkausrobottia, joka tehostaa
tuotteiden käsittelyä.

LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA

LÄPINÄKYVÄÄ PALVELUA JA JÄLJITETTÄVIÄ TUOTTEITA
Asioidessaan kanssamme asiakkaamme voivat luottaa siihen, että saavat toimialalleen
parhaiten sopivat tarvikkeet. Tarjoamme vain tuotteita, jotka ovat läpäisseet tarkoin
määritellyt standardit.

Tuotteemme tulevat suoraan huolella valituilta
valmistajilta, joiden toiminta on todistetusti
korkealaatuista. Tämän lisäksi tarkistamme aina
meille saapuvat toimitukset omassa laatulaboratoriossamme. Laadunvalvontadokumentit ja
materiaalitodistukset säilytetään, joten voimme
taata tuotteidemme jäljitettävyyden vuosienkin
jälkeen.
Tekninen tuotantotiimimme on aina valmis auttamaan asiakkaita tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
ja vastaa myös tärkeästä tuotekehityksestä.
Varmistamme henkilöstömme ajantasaisen
osaamisen säännöllisillä koulutuksilla. Tästä
osaamisesta pääsevät hyötymään myös asiakkaamme, joille järjestämme myös koulutuksia.
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1

Auditoidut toimittajat

2

Oma laadunvalvontalaboratorio

3

Materiaaleilla
100 % jäljitettävyys

Suomi

ferrometal.fi

Karhutie 9
01900 Nurmijärvi
myynti@ferrometal.fi
Puh. 010 308 11
Asiakaspalvelu ja tilaukset

Puh. 010 308 4500
(klo 7–16)

Viro
Varre 1
EE-10138 Tallinn, Viro
Puh. +372 699 0470

Latvia
Jurmalas iela 13C
Babites pagasts
Marupes novads
LV-2107 Pinki, Latvia
Puh. +371 6728 0581
latvia@ferrometal.fi

• www.jssuomi.fi

eesti@ferrometal.ee

