Kotimaista laatutyötä
Haapaveden Puukaluste Oy on laadukkaiden puukalusteiden
valmistaja Pohjanmaalta. Olemme yksi Suomen tunnetuimmista erikoiskalusteiden valmistajista ja toimitamme
kalusteet mittatilaustyönä niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin koko maassa. Erikoisalaamme ovat suuret
ja vaativat projektit, joissa kalustevalmistajalta vaaditaan
vahvaa näkemystä ja ammattitaitoa.
Valmistamme ja toimitamme tuotteet avaimet käteen periaatteella. Omaan joukkoomme kuuluu noin 30 puukalustevalmistuksen ammattilaista, minkä lisäksi teemme
hyvää yhteistyötä pitkäaikaisten alihankkijoidemme kanssa.
Osaavien ihmisten ohella laadun takeena ovat nykyaikaiset
laitteemme, jotka mahdollistavat myös kustannustehokkuuden ja erinomaisen toimintavarmuuden.

Yrityksemme on perustettu vuonna
1976, joten meillä on jo yli 40 vuoden
kokemus alalta. Erikoiskalusteiden
valmistamisen aloitimme vuonna 1985.
Nykyään olemme yksi Suomen
suurimmista erikoiskalustevalmistajista
vuotuisella kuuden miljoonan euron
liikevaihdollamme.

Ovi-Hollola Oy
CNC-työstöt, käsijohteet, hienosahatut
listat ja muut puusepäntuotteet
Televisiotie 5,15860 HOLLOLA
Puh. 03 872 840
myynti@ovihollola.fi
www.ovihollola.fi

Kaikenlaiset
erikoiskalusteet onnistuvat
Puukalusteemme ovat yksilöllisiä erikoiskalusteita, jotka
teemme mittatilaustyönä arkkitehtikuvien mukaan.
Valmistamme esimerkiksi kaappeja, hyllyjä, penkkejä,
pöytiä sekä keittiöiden ja taukotilojen kalusteita – mitä
vain tarvitaankin. Oma suunnittelumme pitää huolen siitä,
että lopputulos on juuri sellainen kuin asiakas haluaa.
Kohteitamme ovat kaikenlaiset julkisrakennukset, kuten
koulut, päiväkodit, sairaalat, paloasemat ja hotellit.

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

Erikoiskalusteiden valmistus vaatii hyvän alihankintaverkoston kokonaisuuksien
hoitamiseen. Olemmekin kehittäneet toimivan verkoston pitkäaikaisella yhteistyöllä
eri toimittajien kanssa.
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Esimerkkejä referensseistämme

Launeen monitoimitalo Lähde
Lahti 2020
Keväällä 2020 valmistuneeseen monitoimitaloon sijoittuvat muun
muassa päiväkoti, koulu, nuorisotila ja liikuntahalli. Lisäksi rakennuksessa toimii Päijät-Hämeen Ateriapalvelut sekä oppilashuoltoja terveydenhuoltopalveluja. Tiloja käyttää kaikkiaan 1 100 lasta ja
nuorta. Toimitimme kohteeseen kaikki puiset kiintokalusteet, kuten
kaapit, naulakot, seinähyllyt, henkilökunnan lokerikot, sänky-, patjaja liinavaatekaapit sekä rosterialtaiden tasot.

Olympiastadion
Helsinki 2020
Perinteikäs, vuonna 1938 valmistunut Olympiastadion
peruskorjattiin täysin vuosina 2016–2020. Valmistimme uudet
puukalusteet muun muassa stadionin keittiöihin, aitioihin ja
pukuhuoneisiin sekä näyttelykalusteet stadionin tiloissa
toimivaan Urheilumuseoon.

Katso lisää referenssejämme
nettisivuiltamme:
www.haapavedenpuukaluste.fi

Koulutuskeskus Salpaus
Lahti 2019
Koulutuskeskuksen Ståhlberginkatu 10:n toimipisteen
peruskorjaus valmistui vuonna 2019. Uusituissa tiloissa
opiskellaan muun muassa laboratorio-, sosiaali- ja terveys-,
kasvatus- ja ohjaus- sekä jalometallialaa. Valmistimme
kohteeseen kaapit, naulakot ja muut puiset kiintokalusteet
sekä kahvion palvelutiskin ja linjaston.

Haapaveden Puukaluste Oy
Allastie 4
86600 Haapavesi
Puh. 08 4549 300
www.haapavedenpuukaluste.fi
Katso kaikki yhteystiedot nettisivuiltamme!

Nopeat toimitukset
suoraan
lämpimistä
varastotiloista.

Levytuotteet ja
reunanauhat

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