JOTTA AJAMINEN OLISI MIELLYTTÄVÄMPÄÄ
TO MAKE YOUR DRIVING MORE COMFORTABLE

VASTUULLINEN
SISUSTUSMATTOVALMISTAJA
Hydnum Oy kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia
akustisia sisustusmattoja, joita toimitetaan kaikkialle
maailmaan. Aloitimme polyuretaanimattojen sarjatuotannon ensimmäisenä maailmassa vuonna 1995.
Asiakaskuntaamme kuuluvat maailman johtavat hyötyajoneuvo- ja työkonevalmistajat, joiden vaatimukset
olemme täyttäneet jo yli 30 vuoden ajan. Vuosien
myötä kertynyt tietotaito, toiminnan jatkuva
parantaminen sekä erikoisteknologiaa sisältävät
tuotantolaitteet takaavat tuotteidemme erinomaisen
laadun ja sataprosenttisen toimitusvarmuuden.
Erinomaisen asiakastyytyväisyyden lisäksi kiinnitämme jatkuvasti huomiota kestävään kehitykseen
sekä henkilöstömme hyvinvointiin ja turvallisuuteen.
Sitouduimme vuonna 2016 YK:n Global Compact
-yritysvastuualoitteeseen ja noudatamme sen periaatteita ihmisoikeuksista, työolosuhteista, ympäristönsuojelusta ja lahjonnan torjunnasta. Olemme
myös sitoutuneet Kemianteollisuuden Responsible
Care -vastuullisuusohjelmaan.

RESPONSIBLE
MANUFACTURER OF
INTERIOR FLOOR MATS
Hydnum Oy develops and manufactures high-quality
acoustic interior floor mats that are delivered all over
the world. In 1995, we were the first in the world to
start serial production of polyurethane mats. Our customer base includes the world’s leading commercial
vehicle and off-road machine/cabin manufacturers.
We have been meeting their requirements for more
than 30 years. The know-how we have gained over the
years, the continuous improvement of operations, and
our production equipment including special technology all guarantee our products’ excellent quality. This is
tied to our 100% delivery precision.
Our key priorities are customer satisfaction, sustainability, and our personnel’s wellbeing and safety.
Since 2016, we have been committed to the UN Global
Compact corporate responsibility initiative and its
principles in the areas of human rights, labour, the
environment and anti-corruption. As a responsible
company, we are committed to the Responsible Care
sustainability programme of the Chemical Industry
Federation of Finland.

TRUSTED QUALITY
HAS A NEW NAME:

Vuokratekstiilipalvelut
www.ptpalvelu.fi

We stand for innovative polyurethane-based technology
with a focus on tailor-made systems.
PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:
plixxent.com I Jyrki.Piispanen@plixxent.com I Mobile: +358 50 382 3804

TEHOKAS TUOTANTO
HOIDAMME KOKO TUOTANTOKETJUN
SUUNNITTELUSTA TOIMITUKSIIN
EFFICIENT PRODUCTION
WE MANAGE THE ENTIRE PRODUCTION CHAIN
FROM DESIGN TO DELIVERY
Vahvuutemme on erinomainen prosessi- ja materiaalitietämys, jonka ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaiden erityisvaatimuksiin. Valmistamme vuosittain
yli 400 000 mattoa. Tuotteet räätälöidään käyttötarkoituksen mukaan ja suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ne valmistetaan ruiskuttamalla nestemäinen raaka-aineseos tuotesuunnittelun
pohjalta tehtyyn muottiin. Korkea laatu varmistetaan
monipuolisilla testeillä.

Our strength lies in our excellent knowledge of the
process and materials used to meet customers’
special requirements. We manufacture more than
400,000 mats every year. Our products are tailored
to the intended use. They are designed in close cooperation with the customer. They are manufactured
by injecting a liquid raw material mixture into a mould
constructed on the basis of the product design.
A range of tests ensures high quality.

Tehokkaan toiminnan varmistavat 5 500 m2:n tuotantotilat, tuotteita varten optimoitu laitekanta ja osaava
henkilökunta yhdessä luotettavan kumppaniverkoston kanssa.
Efficient operations are ensured by our 5,500 m2 production facilities, equipment base optimised for the
products and our skilled personnel. All this is combined with a reliable partner network.

OHJAAMOJEN
SISUSTUSMATOT

INTERIOR MATS
FOR CABS

Kun muihin sisustusratkaisuihin yhdistetään asiakkaan vaatimusten mukaisesti suunnitellut, valmistetut ja viimeistellyt matot, ohjaamon viihtyisyys
paranee huomattavasti. Hajuttomat ja päästöttömät
polyuretaanimatot eristävät lämpöä ja ääntä ja tekevät ohjaamosta kuljettajalle miellyttävän työympäristön.

Floor mats that are designed, manufactured and finished in line with requirements and combined with other
interior design solutions significantly improve the cab’s
comfort. Odourless and emission-free polyurethane
mats isolate heat and sound, making the cab a pleasant working environment. The polyurethane floor
mats are easy to clean and highly durable. A non-slip
surface with the desired pattern and colour completes
the cab’s comfort and look.

Polyuretaanimatot on helppo puhdistaa, ja ne kestävät hyvin kulutusta. Luistamaton pinta halutulla
kuvioinnilla ja värillä viimeistelee ohjaamon käyttömukavuuden ja ilmeen.

We always tailor floor mats to the customer’s needs
and image. The floor mats can be made in the desired
colour with logo print or another surface pattern.

Räätälöimme matot aina
asiakkaan tarpeiden
mukaan. Asiakas voi teettää
matot haluamassaan
värissä omalla logopainatuksellaan tai
muulla pintakuvioinnilla.

We always tailor floor mats to the customer’s needs
and image. The floor mats can be made in the desired
colour with logo print or another surface pattern.

OHJAAMOJEN SISUSTUS- JA
ULKOVERHOILUOSAT

INTERIOR AND EXTERIOR
PARTS FOR CABS

Valmistamme PUR/RIM-teknologialla ohjaamoihin
myös muita sisustusosia, kuten ohjainpaneeleita,
luukkujen kansia, lokerikkojen pohjamattoja ja ulkoverhoiluosia. Teknologia mahdollistaa esimerkiksi
teräsosien integroimisen materiaalin sisään, jolloin
tuotteisiin saadaan jäykkyyttä ja lujuutta. Osat voidaan kiinnittää esimerkiksi ruuviliitoksin ohjaamon
rakenteisiin.

We use PUR/RIM technology to manufacture interior
components such as control panels, hatch covers
and upholstery parts for compartments as well as
exterior components for cabs. Technology enables
the integration of e.g. steel parts within the material,
giving the products rigidity and strength. Parts can
be attached to the cab structures, e.g. with screw
connections.

”

Smart and easy

”Cooperation with Hydnum is really easy.
Smart planning and seamless cooperation
make it possible to produce highly competitive
products manufactured in Finland.”
- MSK Cabins

”

Top level

“Products and materials are on the top level of
quality, extremely durable and have excellent noise
insulation properties. We are also always happy
to count on confirmed deliveries and stable supply
chain which Hydnum provides to us.”
- Vilakone Oy – Wille machines

HYDNUM OY

Nokiantie 30
FI-91500 Muhos
Finland
www.hydnum.com

TÄYDEN PALVELUN
MEKANIIKKATALO
• www.jssuomi.fi
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www.klmechanics.fi
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