Taipuu moneen
Metallikaari Oy

Putkentaivutuksen ammattilainen
Metallikaari Oy

on keravalainen metallialan
osaaja, jonka toiminta-alue kattaa koko Suomen. Erikoisalojamme ovat putkien taivuttaminen erilaisiin tarpeisiin sekä vesileikkaus.

Yrityksemme on perustettu 1990-luvun alussa, eli
meillä on jo 30 vuoden kokemus alalta. Olemme alkuvuosista asti olleet perheyritys, ja nyt toiminnassa
on mukana jo kolmas sukupolvi.

Valmistamme muun muassa koneikkojen runko-osia,
kaiteiden osia, erilaisia tuotekehitykseen ja prototyyppeihin liittyviä kokoonpanoja sekä muita osia tarpeiden mukaan.

Vahvuuksiamme ovat toimitusvarmuus, laatu ja luotettavuus. Noudatamme tarkasti asiakkaan toiveita
ja valmistamme tuotteet aikataulussa ja vahvalla ammattitaidolla. Tarvittaessa meiltä onnistuvat hyvinkin
nopeat toimitukset.

Teemme ennen kaikkea teollisuuden alihankintaa,
mutta palvelemme muitakin toimijoita, jotka tarvitsevat kevyitä metallirakenteita tai -osia.

MITTAMETALLI
www.mittametalli.fi
Trukkien myynti, vuokraus ja
huoltopalvelut ammattitaidolla
020 752 9270 | trukkipalvelu.com

 SUUNNITTELU
 LEVY- JA PUTKILASERLEIKKEET
 HITSAUS
 MAALAUS
 KOKOONPANOPALVELUT
OSAT JA KOKONAISUUDET | www.mittametalli.fi

Palvelumme
Putkentaivutus
Putkentaivutus vaatii paitsi vahvaa osaamista, myös
oikeanlaiset työkalut. Meiltä löytyy molempia niin perusprojekteihin kuin vaativiinkin töihin ja myös putkien
päiden muotoiluun. Monipuolinen konekantamme
mahdollistaa putken taivutuksen jyrkällekin mutkalle.

Vesileikkaus ei kuumenna materiaalia tai vaikuta sen
väriin, joten leikkausjäljestä tulee erittäin siisti. Voimme työstää jopa 3 000 × 1 500 mm:n kokoisia aihioita.
Leikkuuradat luomme mallista, kuvasta tai valmiista
tiedostosta asiakkaan toiveiden mukaan.

Työstämme neliöputkia, umpitankoja ja pyöreitä putkia, joiden halkaisija voi olla jopa 60,3 mm. Olemme
erikoistuneet ennen kaikkea yksittäiskappaleiden ja
pienehköjen sarjojen valmistukseen, mutta suuremmatkin sarjat onnistuvat tarvittaessa.

Metallityöt

Vesileikkaus
Vesileikkaus soveltuu kaikille materiaaleille, jotka kestävät kastumisen. Metallin ohella leikkaamme esimerkiksi puuta, muovia, kumia, lasia ja laattoja. Kovia materiaaleja leikattaessa veden seassa käytetään
abrasiivia lisäämässä leikkaustehoa.

Teemme asiakkaillemme metallitöitä meiltä tilattujen vesileikkaus- ja putkentaivutustöiden yhteydessä. Laitekantamme on kattava, ja meiltä onnistuvat
muun muassa särmäykset, hitsaukset, koneistukset
ja kierteitykset. Hitsaamme terästä, ruostumatonta
ja haponkestävää terästä sekä alumiinia.

KAIKKI PUUSEPÄN PALVELUT
SAMAN KATON ALTA
Perinteiset menetelmät,
nykyaikainen CNC-työstö ja
kaikki siltä väliltä
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MITTATILAUSTUOTTEET

Meillä on hyvä tekemisen meininki!

Referenssejämme
Pitkäaikaisia asiakkaitamme ovat muun muassa
seuraavat toimijat:

# LVIS Kekäläinen Oy, vesihuoltoon liittyviä
laippoja ja erikoislevyosia
# Tiedekeskus Heureka, monipuolisesti
metallirakenteita erilaisiin projekteihin

Katso video yhteistyöstämme
Heurekan kanssa!

Moreenitie 3
04250 Kerava
Puh. 020 775 6900
posti@metallikaari.fi
www.metallikaari.fi

Katso video
käyttämästämme Genanoilmanpuhdistustekniikasta!

• www.jssuomi.fi

# EK-Kaide Oy, käsijohdeputkia
kaidevalmistukseen

Metallikaari Oy

TUOTTAVAN TOIMINNAN TAUSTALLA

Meiltä saat kaikki teollisuuden huoltopalvelut
tehokkaan tuotannon turvaamiseksi
– saman katon alta.
UUDENMAAN HUOLTOTEKNIIKKA OY

Myllynummentie 17, 04250 Kerava
+358 20 794 0980 | info@uht.fi | uht.fi

