Haponkestävien
kierreosien erikoisosaaja

Laatua ja toimitusvarmuutta
vuosikymmenten kokemuksella
SH-Teksor Oy on Suomen johtava haponkestäviä
kierreosia valmistava ja markkinoiva yritys. Yrityksemme
syntyi fuusiossa vuonna 2018, kun SH-Trade Oy ja
Teksor Oy yhdistyivät, mutta toimintamme juuret
ulottuvat aina 1980-luvun alkuun. Tänä päivänä
teemme työtä kokemuksen antamalla varmuudella
mutta nuorekkaalla ja ennakkoluulottomalla otteella.

Tulevaisuudessa pyrimme laajentamaan vientiä ja
kasvattamaan toimintaamme edelleen. Tavoitteen
saavuttamisessa meitä auttaa uusi toiminnanohjausjärjestelmämme, jolla tehostamme toimintaamme
ja parannamme tuotteidemme laatua vieläkin
paremmaksi.

SH-Teksor Oy on ruotsalaisen Nords International AB:n tytäryhtiö. Konserniimme kuuluu lisäksi
tuotantoyksikkömme Ratas Virossa. Teemme tiivistä
yhteistyötä muun muassa raaka-ainehankinnoissa
ja tuotannon jakamisessa Suomen, Ruotsin ja Viron
kesken.

Konsernimme avainlukuja:

»
»
»

työntekijöitä yli 100
liikevaihto noin 20 milj. euroa vuodessa
tuotantokapasiteetti yli 4 milj. kappaletta vuodessa

Laadukkaat tuotteet
erilaisiin tarpeisiin
www

Tutustu tuoteluetteloon
nettisivuillamme:

www.sh-teksor.fi/tuotteet/kierteelliset-putkenosat

Erikoistuotteet

Olemme maamme ainoa
eurooppalaisten painelaitedirektiivien
(PED 2014/68/EU) mukaisten haponkestävien putkenosien valmistaja ja
toimitamme tuotteitamme myös
muihin Pohjoismaihin sekä
Keski-Eurooppaan.

Valtaosa tuotannostamme on asiakasräätälöityjä
erikoistuotteita. Olemme mielellämme mukana
asiantuntijana jo suunnitteluvaiheessa, jolloin
voimme varmistaa tuotteelle sujuvan valmistusprosessin ja parhaan mahdollisen laadun.
Olemme erikoistuneet sarjatuotantoon ja
toimitamme nopeasti suuretkin tilauserät.

Standardinmukaiset vakiotuotteet
Valmistamme sekä vakiotuotteita että asiakastarpeen mukaan
räätälöityjä erikoistuotteita. Materiaaleina käytämme mm. haponkestävää ja ruostumatonta terästä sekä alumiinia ja messinkiä.
Tuotteemme edustavat luotettavaa ja direktiivit täyttävää pohjoismaista laatua ja ovat täysin jäljitettävissä.

»
»
»
»

painelaitedirektiivin mukaiset osat EN 10204. 3.1 -todistuksin
kierreosat sekä BSP- että NPT-kierteillä
kokoluokka 1/8 tuuma – 4 tuumaa
lyhyet toimitusajat, tuotteet suoraan hyllystä

Prokone Oy, tuotannon ylläpitäjä.

Nords Groupsin visiona on
tulla johtavaksi haponkestävien
kierteellisten putkenosien
valmistajaksi Euroopassa.

CNC-työstökoneiden kunnossapidon asiantuntija.

p. +358 (0)400 793 734 info@prokone.com
www.prokone.com

Tinkimätöntä laatua
Toimintamme tavoitteena on asiakkaiden varaukseton
tyytyväisyys, ja haluamme toimittaa asiakkaillemme
virheettömiä tuotteita sovitussa toimitusajassa.
Seuraamme laadun toteutumista jatkuvasti sekä omassa
että alihankkijoidemme toiminnassa. Näin takaamme
asiakkaillemme toimivat, turvalliset ja jäljitettävät,
direktiivien vaatimukset täyttävät tuotteet.

Voit ladata sertifikaattimme
ISO 9001:2015, EN 13480-3 ja
EN 764-5:2014 nettisivuiltamme:
www

www.sh-teksor.fi/laatu

Katso tarkemmat yhteystiedot
nettisivuiltamme:
www.sh-teksor.fi/yhteystiedot
Teollisuustie 17 • 04300 Tuusula
Puh. 09 274 7810
info@sh-teksor.fi • www.sh-teksor.fi

www

Laserleikkaus
Vesileikkaus
Plasmaleikkaus
Särmäys 1600 ton / 8 m
JACQUET FINLAND | Kaapelikatu 1, 05800 Hyvinkää | puh. +358 19 2121 200 | finland.myjacquet.com

• www.jssuomi.fi

Ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset seokset

