Varastointiratkaisujen
kokonaistoimittaja
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Pitkien perinteiden
varastointiosaamista
Constructor Finlandin juuret ulottuvat vuoteen 1886,
jolloin Hjalmar Henrik Kasten perusti läkkisepänliikkeen
Helsinkiin. Ensimmäiset teräshyllyt valmistimme vuonna
1951 ja ne olivat tiettävästi ensimmäiset Suomessa
valmistetut teräshyllyt. Nykyisin olemme yksi toimialamme
markkinajohtajista Suomessa. Olemme myös osa
kansainvälistä Gonvarri Material Handling -konsernia.
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Valmistamme räätälöityjä Kasten-varastoratkaisuja
kuudessa tuotantolaitoksessamme asiakkaillemme
ympäri maailman. Viemme tuotteitamme ulkomaille
sekä itse että kattavan jälleenmyyjäverkostomme
kautta. Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat
ja pitkät asiakassuhteet.
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Koko konsernimme noudattaa hyvän liiketavan periaatteita, ja edellytämme samaa
myös yhteistyökumppaneiltamme. Pyrimme
minimoimaan ympäristövaikutukset kaikissa
toiminnoissamme, ja noudatamme ISO
14001 -ympäristöstandardin vaatimuksia.
Samat laatuvaatimukset koskevat myös
tavarantoimittajiamme.

tuotantolaitosta
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Valmistamme ensiluokkaista laatua, ja
kaikki tuotteemme täyttävät asianmukaiset
laatustandardit. Varastointiratkaisumme paitsi
noudattavat lailla säädettyjä turvallisuusmääräyksiä, myös ylittävät ne omien sisäisten
normiemme mukaisesti. Meille on myönnetty
ISO 9001 -laatusertifikaatti.

asiakaspalvelijaa
Katso tuoteanimaatiomme:
www.kasten.fi/Yritys/Meista/

Toimimme
vastuullisesti
ja kestävästi.
Ensimmäiset teräshyllyt valmistimme
vuonna 1951 Helsingin kaupungille, kun se
valmistautui kesäolympialaisiaan varten.

MITTAMETALLI
www.mittametalli.fi
SUUNNITTELU

OSAT JA KOKONAISUUDET | www.mittametalli.ﬁ

LEVY- JA PUTKILASERLEIKKEET

HITSAUS

MAALAUS

KOKOONPANOPALVELUT
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TUOTTEEMME

Kuormalavahyllyt
Kuormalavahyllymme ovat monipuolinen ratkaisu lavatavaran varastointiin. Tarjoamme asiakkaan tarpeen ja
vaadittavan lavapainon mukaan suunnitellut varastointiratkaisut erilaisiin tiloihin. Hyllymme sopivat kaikille
kuormalavatyypeille.

Perinteisten kuormalavahyllystöjen lisäksi valmistamme
myös syväkuormaus-, läpivirtaus-, push back- ja korkeavarastohyllystöjä. Runsaan vakiotuotevalikoiman lisäksi
saatavilla on myös erikoismittaisia tuotteita.

Lue lisää: www.kasten.fi/Tuotteet/Kuormalavahylly
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TUOTTEEMME

Pientavarahyllymme
toimivat hyvin
myös arkistointitarkoituksissa.
Ne ovat käytössä
arkisto- ja kirjahyllyinä
sekä kokoelmien
säilytyshyllyinä
monissa museoissa.

Pientavarahyllyt
Tarjoamme pientavaroiden säilyttämiseen modulaarisia,
kestäviä ja helposti säädettäviä ratkaisuja, joiden avulla
tila voidaan hyödyntää tehokkaasti.

hyllymme. Kaikkiin runkoihin on saatavilla hyllytasoja eri
kantavuuksilla. Tuotteidemme vahvuuksia ovat muunneltavuus ja helppo uudelleenasennus.

Valikoimastamme löytyy niin perushyllystöjä kuin kerrosja siirtohyllystöjä sekä laaja valikoima lisäosia. Erityisen
kapeisiin tiloihin sopivat korkeavarasto- ja kapeakäytävä-

Palvelemme kokonaisvaltaisesti: asiakkaamme saa
meiltä suunnittelupalvelun, tuotteiden valmistuksen,
asennuksen ja ylläpidon – kaiken samalta toimittajalta.

Lue lisää: www.kasten.fi/Tuotteet/pientavarahyllyt-ja-arkistohyllyt/

Turvallisuus koneiden ja laitteiden ympärillä
Turvalaitteiden valmistus, toimitus ja kokoonlaitto.
koneturvallisuus

ovet ja portit

sairaalakalusto

huonekaluteollisuus

julkinen liikenne

Turvalaitteiden suunnittelu myös erikoissovelluksiin,
jos sopivaa ei löydy jo olemassa olevista tuotteista!

Yhdessä Mayser Gmbh:n kanssa.

Puh. 040 510 6611, info@varetek.com
www.varetek.com
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TUOTTEEMME

Varastoautomaatit
Varastoautomaatit helpottavat työtä lisäämällä keräilytehokkuutta ja vähentämällä merkittävästi keräilyvirheitä.
Ne myös parantavat työergonomiaa tuote ihmisen luo periaatteella. Lisäksi varastoautomaatit säästävät
lattiatilaa ja lisäävät varastointikapasiteettia. Kehitämme
jatkuvasti uutta ja varastoautomaattivalikoimme uudistuu
asiakkaan parhaaksi uuden GonvaLift-automaatin myötä.

TORNADO
Tornado on pystysuunnassa liikkuva, räätälöitävä
ratkaisu, joka tuo tarvittavat tuotteet tavara-alustalla
suoraan käyttäjälle ja siten lyhentää keräilyaikoja.
Tornado tarjoaa maksimaalisen varastointikapasiteetin
pienelläkin lattiatilalla, ja se voidaan sijoittaa eri tavoin
joko varastoon tai osaksi muuta rakennusta.

Katso video:

https://youtu.be/Q_Bd6xCbnS0
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Varastoautomatti takaa
nopeamman keräilyn.
Lue lisää:

www.kasten.fi/Tuotteet/Varastoautomaatit/

TUOTTEEMME

Kasvata tuottoa
automatisoidulla
ratkaisulla.
TCPlus tarjoaa
asiakaskohtaisia
joustavia ratkaisuja
logistisiin
prosesseihin.

TCPlus-varastonhallintajärjestelmä
Windows-pohjainen WMS-järjestelmä sopii käytettäväksi varastoautomaattien kanssa. Se toimii sekä itsenäisenä, että jo olemassa
olevaan ERP-järjestelmään kytkettynä. Samaan järjestelmään voidaan
liittää useita varastoautomaatteja.
TCPlus sopii päivittäiseen keräilyyn ja inventaarioihin, ja sen avulla
voidaan seurata esimerkiksi tapahtumahistoriaa ja täyttöastetta sekä
ottaa erilaisia raportteja.

Varastonhallintajärjestelmämme ansiosta
tiedät aina varastosi
ajantasaisen tilanteen.

Lue lisää: www.kastenmachines.fi/varastoautomaatit-ohjelmistot/tcplus-wms-kasten-iot/
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TUOTTEEMME

Ulokehyllyt
Ulokehyllystöt ovat säädettäviä, pääsääntöisesti pitkän
tavaran varastointiin sopivia varastointijärjestelmiä, jotka
maksimoivat vaakasuoran tilan. Turvalliset ja käyttäjäystävälliset ulokehyllyt valmistetaan mittojen mukaan.
Saatavilla on sekä 1- tai 2-puolisia kevyitä ja raskaita
ulokehyllyjä ja ulokesiirtohyllyjä.
Ulokehyllystöjen käyttö on mutkatonta, ja ilman etupylväitä niihin on esteetön pääsy sekä trukeilla että
käsin. Hyllystöt sopivat niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
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Ilman etupylväitä oleviin
ulokehyllyihin pääsee
helposti käsiksi trukilla.
Lue lisää:

www.kasten.fi/Tuotteet/Ulokehyllyt/

PALVELUMME

SUUNNITTELEMME
Tarjoamme asiakkaillemme suunnittelupalvelua
ja jatkuvaa tuotetukea sekä annamme myös ohjeita
varastointiin liittyvissä kysymyksissä.

ASENNAMME
Toimitamme ja asennamme niin pienet kuin isotkin
tuotekokonaisuudet sovittujen aikataulujen mukaisesti avaimet käteen -periaatteella. Tuotteet luovutetaan asiakkaan käyttöön aina ensiluokkaisessa
kunnossa ja paikallisten sääntöjen ja määräysten
mukaisesti asennettuina.

HUOLLAMME
JA YLLÄPIDÄMME
Asiakkaamme saa meiltä omiin tarpeisiinsa mitoitetun
huolto- ja ylläpitosopimuksen, joka sisältää suunnitellut tarkastukset ja mahdolliset huoltotoimenpiteet.
Perehdytämme myös asiakkaamme henkilökunnan
tuotteidemme käyttöön.

Lautex

®

Quality subcontracting for Constructor
www.lautex.com
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JÄLLEENMYYJÄMME

Aina lähelläsi!
Jälleenmyyjämme 12 paikkakunnalla eri
puolilla manner-Suomea sekä edustajamme
Ahvenanmaalla tarjoavat asiakkaillemme
parasta Kasten-palvelua.
Missä ikinä oletkin, olemme lähelläsi!
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Tutustu
jälleenmyyjiimme:
www.kasten.fi/ota-yhteytta/

Sopimusvalmistusta vuodesta 1935

Me Lankapajalla tarjoamme maailmanluokan
valmistusosaamista viimeisimmällä teknologialla.
Suomessa valmistettu on kilpailukykyistä,
kun: – käytämme uusinta tuotantoteknologiaa

– teemme nopeasti, joustavasti ja kerralla oikein
– hoidamme puskuroinnin, varastoinnin ja logistiikan toiminnot

Nopeasti muuttuvassa maailmassa kaikki toiminnot saman katon alta – one stop shopping

Ohutlevystä
Robotisoituja särmäyssoluja 4 kpl

Teräslangasta
7 kpl CNC-langantaivutuskoneita

2 kpl taivutusautomaatteja

Hitsaus ja liittäminen
8 kpl robotisoituja hitsaussoluja

Kymmeniä käsihitsaussoluja

Teräsputkesta
Trumpf-putkilaser

Koneistuskeskuksia

Useita putkentaivutuskoneita

Automaattisorvit

Pintakäsittely
6 eri maalauslinjaa

Koneistusosat

Puskurointi ja logistiikka
10 000 m2 varastopinta-alaa

Oma kuljetuskalusto
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Constructor Finland Oy
Sauvonrinne 12, FI-08500 Lohja / +358 19 36251 / myynti@kasten.fi

Löydät kaikkien jälleenmyyjiemme yhteystiedot nettisivuiltamme:
www.kasten.fi/ota-yhteytta/

• www.jssuomi.fi

Seuraa meitä somessa!

