Erikoiskalusteet mittojen mukaan
Haapaveden Puukaluste Oy on
korkealaatuisten puukalusteiden
valmistaja Pohjois-Pohjanmaalta.
Toimitamme kalusteet mittatilaustyönä niin uudis- kuin saneerauskohteisiin koko maassa.

Palvelemme aina avaimet
käteen -periaatteella.

Erikoisalaamme ovat suuret ja vaativat projektit, joissa kalustevalmistajalta vaaditaan vahvaa näkemystä ja ammattitaitoa.
Sovella-säilytysjärjestelmä
kaikenkokoisiin kohteisiin ja tiloihin

Kotimaista laatutyötä jo yli 40 vuotta
Yrityksemme on perustettu vuonna
1976. Erikoiskalusteiden valmistamisen aloitimme vuonna 1985.
Nykyään olemme yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista erikoiskalustevalmistajista vuotuisella
kuuden miljoonan euron liikevaihdollamme.
Joukkoomme kuuluu noin 30 puukalustevalmistuksen ammattilaista.

Lisäksi meillä on kattava verkosto luotettavia alihankkijoita, jotta
voimme tarjota asiakkaillemme
monipuoliset kokonaispalvelut.
Käytössämme ovat nykyaikaiset
laitteistot, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan valmistuksen ja
erinomaisen toimintavarmuuden.

Nopeat toimitukset
suoraan
lämpimistä
varastotiloista.

Levytuotteet ja
reunanauhat

Emport Oy
Tikinmaantie 66
37630 Valkeakoski
Puh. 03 577 5700
info@emport.fi
www.emport.fi

Kohteen ja käyttötarkoituksen
mukaisia kalusteita
Teemme yksilöllisiä erikoiskalusteita mittatilaustyönä arkkitehtikuvien mukaan. Lisäksi meiltä saa
tavallisia puukalusteita. Valmistamme esimerkiksi kaappeja, hyllyjä,
penkkejä, pöytiä sekä keittiöiden ja
taukotilojen kalusteita – mitä vain
tarvitaan.
Oman suunnittelun ansiosta lopputulos on juuri sellainen kuin asiakas
haluaa.

RAKENNUSHELOJEN- JA TUOTTEIDEN MAAHANTUONTIIN
JA PALVELUIHIN ERIKOISTUNUT TUKKULIIKE
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INNO-KOUKUT

Teemme kalusteita
monenlaisiin kohteisiin:
• Hotellit ja ravintolat
• Koulut ja päiväkodit
• Edustus ja toimitilat
• Sairaalat ja terveyskeskukset
• Kirkot ja seurakuntatilat

• Kaupat ja liikekeskukset

Luonnonvoimaa
Ikunen- Ajaton - Aito
Luonnonkivitasot
kvartsitasot

MIRKA-TUOTTEET

RAKENNUSHELASTO.FI

www.ylamaangraniitti.fi

Viimeisteltyä jälkeä
Kaikki tuotteemme ovat kestäviä laatukalusteita, joissa näkyy
ammattitaitoisen valmistajan kädenjälki. Valmistamme kalusteita
enimmäkseen korkeapainelaminaatista, mutta laajassa materiaalivalikoimassamme on paljon
muitakin vaihtoehtoja. Käytämme
mahdollisuuksien mukaan kotimaisia raaka-aineita.

• Oma suunnittelu
• Kotimainen valmistus
• Monipuolinen materiaalivalikoima

Koulukalusteet
Päiväkotikalusteet
Julkitilakalusteet
Eteiskalusteet
Erikoiskalusteet

Olikos Naulakot Oy p. 010 423 5040
Punasillantie 31 B office@olikosnaulakot.fi
40950 Muurame
www.olikos.fi

Referenssejämme

Paavolan kampus
Sijainti: Lahti
Valmistuminen: 2022
Liikevaihto: noin 400 000 euroa
Paavolan kampuksella sijaitsee mm.
uusi lukiorakennus. Toimitimme
koulurakennukseen erilaiset kiintokalusteet opetus- ja vapaa-ajankäyttöön. Kampusalueella toimivat myös
mm. päiväkoti ja Wellamo-opisto.
Peruskoulu otetaan käyttöön vuoteen 2023 mennessä.

Katso lisää
referenssejämme
nettisivuiltamme:
www.haapavedenpuukaluste.fi

· Kalustehelat ja mekanismit
· Altaat ja hanat
· Valot ja sisustuslevyt
· Sähköpöydät
· Säädettävät pulpetit

Kailas-talo
Sijainti: Heinola
Valmistuminen: 2022
Liikevaihto: alle 500 000 euroa
Heinolan keskustassa sijaitsevassa
uudessa Kailas-talossa toimivat alakoulu ja päiväkoti. Rakennus tulee
olemaan yhteensä lähes 500 lapsen
ja nuoren käytössä. Kailas-talossa
on myös kaikkia kuntalaisia palveleva liikuntasali. Lisäksi tiloissa toimii muitakin kouluja ja päiväkoteja
palveleva tuotantokeittiö.

Toimitimme Kailas-taloon
kaikki kiintokalusteet,
kuten kaapit ja naulakot.

Haapaveden yläkoulu
Sijainti: Haapavesi
Valmistuminen: 2021
Liikevaihto: alle 300 000 euroa
Haapaveden uuden yläkoulun ja
lukion modernit tilat otettiin käyttöön tammikuussa 2022. Uudessa
koulurakennuksessa on oppimis- ja
työtilat 300 yläkoululaiselle, reilulle sadalle lukiolaiselle sekä noin 60
henkilökunnan jäsenelle. Tiloissa korostuu toimivuus ja nykyaikaisuus.

Ammattikeittiölaitteiden
valmistusta ja markkinointia
100 vuoden kokemuksella
020 43913 | www.metos.fi

Haapaveden Puukaluste Oy
Allastie 4
86600 Haapavesi
Puh. 08 454 9300
www.haapavedenpuukaluste.fi

• www.jssuomi.fi

Katso kaikki yhteystiedot nettisivuiltamme!

