VAHVA
MUOVIOSAAJA

P

arkanon Muovituote Oy on kokenut,
vuonna 1993 perustettu muovialan alihankintakonepaja. Valmistamme putkistojärjestelmiä sekä niiden osia vesienkäsittelyyn
ja prosessiteollisuudelle kestomuovista, pääasiassa polyeteenista (PE) ja polypropeenista
(PP).Valikoimassamme on myös elintarvikehyväksyttyjä muoveja, joten meillä on valmiudet toimittaa tuotteita myös elintarviketeollisuudelle.
Osaavan henkilökuntamme ja nykyaikaisten tuotantotilojemme ansiosta pystymme palvelemaan
asiakkaitamme joustavasti. Olemme mielellämme
mukana asiakkaamme tuotekehitysprosessissa
alusta alkaen, jotta pystymme auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla raaka-aineen valinnassa ja
tuotteen valmistettavuuden suunnittelussa. Käytössämme on Solidworksin 3D-suunnitteluohjelma, ja asiakkaan halutessa kannamme kokonaisvastuun tuotteen suunnittelusta.
Uudehkot, parintuhannen neliön tuotantotilamme
sijaitsevat keskeisellä paikalla Parkanossa. Laaja kokoonpanohallimme, jonka leveys on 23, pituus 50 ja
korkeus 12 metriä, ja moderni konekantamme radio-ohjattavine nostureineen mahdollistavat myös
hyvin suurikokoisten kappaleiden valmistuksen.
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LAATUA JA NOPEUTTA
Tuotannossa kiinnitämme erityistä huomiota laatuun ja siihen, että asiakkaamme saavat tilaukset sovitussa
aikataulussa. Onnistumisestamme kertoo se, että yhteistyö useimpien asiakkaidemme kanssa on kestänyt
jo vuosien ajan.
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KIERREKÄÄMITTY
KENNOROL
Kennorol on kierrekäämittyä, kaksikerroksista ja sileäpintaista muoviputkea, jonka halkaisija voi vaihdella 400 millimetristä viiteen metriin. Yksittäisen
putken pituus voi olla jopa 24 metriä, ja tarvittaessa putkea pystytään jatkamaan tiiviiden liitosten
avulla. Kennorol on oman tuotekehityksemme tulosta ja ollut markkinoilla vuodesta 2004 lähtien.

YLIVERTAISET OMINAISUUDET
Kennorol-putki on kevyttä, jäykkää ja joustavaa,
mikä tekee siitä varman, pitkäikäisen ja kustannustehokkaan valinnan niin teollisuuteen kuin
kunnallisteknisiin sovelluksiin. Pohjoisen vaativiin
olosuhteisiin suunniteltu Kennorol kestää tärinän,
jännityksen, maaperän liikkeet ja lämpötilan vaihtelut erinomaisesti vuodesta toiseen. Kevyt putki on
myös helppo asentaa - se ei vaadi raskaita perustustöitä tai lisäeristystä, ja putket voidaan helposti
kuljettaa myös heikosti kantavilla mailla.
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MONEEN KOHTEESEEN
Kennorol on monikäyttöinen tuote, jota myymme sellaisenaan ja josta jatkojalostamme asiakkaan
tarpeiden mukaan räätälöityjä pumppaamoita ja
muita sovelluksia. Valmistamme suoraan oikeankokoisen pumppaamoaihion, johon liitämme käyttökohteen vaatimusten mukaisen pohjan ja kansiston sekä tarvittavat toimilaitteet.

w w w.fibox.fi
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JOUSTAVAA
ALIHANKINTAA
Valmistamme alihankintana muoviosia, osakokonaisuuksia ja asennusvalmiita ratkaisuja vesienkäsittelyyn ja prosessiteollisuuteen. Joustava tuotantomme taitaa niin prototyypit ja yksittäiskappaleet
kuin suuret, tuhansien kappaleiden sarjat, ja kappaleiden koko voi vaihdella kolmesta grammasta 13
tonniin.
Teemme alihankintana myös teräksen ja betonin
pinnoitustyöt. Pinnoitamme muovilla esimerkiksi
altaita ja säiliöitä

HALLITSEMME
KOKONAISUUDET
Toimitamme asiakkaillemme yhä useammin valmiita, täysin varusteltuja kokonaisuuksia, kuten jätevesipumppaamoita, paineenkorotusasemia, virtausmittauskaivoja, toimilaitekaivoja, varastosäiliöitä ja
puhtaan juomaveden säiliöitä. Kokonaistoimitukset
kattavat myös muovista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäiset putkistot ja jopa tarvittavat toimilaitteet sähkötöineen, joten laitteen
asentaminen kohteessa sujuu nopeasti, helposti ja
tehokkaasti.

Oy TRADIC AB LTD - PULTTISALI.COM
KANKAANPÄÄ
Kuninkaanlähteenkatu 6
38700 KANKAANPÄÄ
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IKAALINEN
Vanhatampereentie 4
39500 IKAALINEN

PARKANO
Teollisuustie 21
39700 PARKANO

LUOTETTAVAA KUNNOSSAPITOA
Teemme muovisovellusten huolto- ja kunnossapitotyöt ammattitaidolla ja asiakkaan tarpeita kuunnellen.
Useimmiten asiakkaamme toimittaa sovelluksen kunnossapitotöitä varten tehtaallemme, ja kun kunnossapitotyöt on tehty, asennamme sovelluksen tarvittaessa paikalleen. Kunnossapidon osaamiseemme
luottaa esimerkiksi Harjavallassa toimiva ABB Service, jonka kanssa olemme toimineet vuosia.

TOIMITUKSIIMME SISÄLTYY
MYÖS KULJETUS. TEHTAAMME
SIJAITSEE KESKEISELLÄ PAIKALLA
PARKANON TEOLLISUUSALUEELLA, MISTÄ ON HELPPO
LÄHTEÄ MATKAAN MYÖS
KORKEIDEN JA LEVEIDEN,
ERIKOISKULJETUSTA VAATIVIEN
KAPPALEIDEN KANSSA.

Kun haluat asiantuntevaa pankkipalvelua,
ota yhteys Parkanon Säästöpankkiin
• Säästö- ja sijoitusneuvonta
• Eläke- ja sijoitusvakuutukset
• Rahastosäästäminen
• Arvopaperit
www.saastopankki.fi/parkanonsp

• Rahoituspalvelut
• Maksuliikennepalvelut
• Kauppakirjat, perukirjat,
testamentit ym.

Parkano
Karvia
Kankaanpää
Jalasjärvi
Kihniö
Kauhajoki
Kurikka
Tampere

03 44 321
02 543 9100
02 573 570
06 456 7200
03 447 110
06 211 0200
06 450 6800
03 458 40400
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Ideasta konseptiin
Konseptista muovituotteeksi
Kokoonpanot ja muut lisäarvopalvelut

Täyden palvelun rotaatiovalun sopimusvalmistaja

www.plastweld.fi

TOIMISTOTUKKU

TALKA OY
www.talka.com

IT-ratkaisut-palvelut-tuki

Parkanon
Muovituote Oy
Fennokatu 10
39700 PARKANO
puh. 010 321 0690

Prosessihitsaukset,
RST- ja alumiinilevytyöt.
Kiveläntie 17, 39700 PARKANO
P. 044 326 9263

www.parkanonmuovituote.fi

Kopar –
Prosessiratkaisuja
• Jauhemaisten materiaalien siirto
(Kolakuljettimet sekä Pneumaattiset kuljettimet)

• Jäähdytys- ja prosessiveden mekaaninen puhdistus
Kopar Oy
- Sepänkatu 2 - FI-39700 Parkano - Finland - Tel +358 3 440 180 - Fax +358 3 440 1811 info@kopar.fi www.kopar.fi

Muoviraaka-aineet
läheltä
ja kaukaa

