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Spinea panostaa teollisuuteen
Spinea kasvattaa tuotevalikoimaansa ja toimii yhä 

enemmän teollisuuden palveluksessa. 

Nopeat toimitukset ja suuri varastomäärä palvelevat 

teollisuuden tarpeita. Myös useat uudet tuoteryhmät 

on suunnattu teollisuuteen ja rakentamiseen. HELM:n 

ja KWS:n laadukkaista tuotteista löytyvät teollisuuteen 

soveltuvat kuljetinjärjestelmät ja teollisuuskiskot sekä 

järeä kalusto esim. ovenkahvoja ja ovistoppareita. Co-

dinan kattosisustusverkot ovat mielenkiintoinen uu-

tuusryhmä teräspuolella. 

Uusista tuotteista voit lukea tämän lehden sivuilta!

Perustettu

Koneenosien
uutuudet
Ganter Griffiltä on tullut uutuuksia mm. RST-säätö-

jalkoja sekä uusia kokoja jousitappisarjassa. Myös 

magneettien valikoima on lisääntynyt.

Ganter Griff kehittää, tuottaa ja valmistaa uusia tuottei-

ta jatkuvasti. Kehitystyö takaa, että uusia ja parempia 

koneenosia on koko ajan tarjolla.

Tuotteisiin pääset tutustumaan parhaiten kotisivujem-

me kautta!



teräksestä
Codina kattosisustusverkot suuntaavat

DECKMETAL järjestelmä tarjoaa 

korkealaatuisia irrotettavia sisä-

kattoelementtejä optimaalisella 

akustisella mukavuudella.

600 x 600 mm kokoiset paneelit 

on valmistettu kudotusta metalli-

verkosta. Kauniit listat viimeiste-

levät paneelijärjestelmän. Avoin 

pinta vaihtelee 45% ja 55% välillä. 

Materiaalina joko galvanoitu teräs 

tai alumiini. Levyt toimivat samalla 

akustiikkalevyinä.

Järjestelmään voidaan helposti liit-

tää valaisimia sekä ilmanvaihto. 

Tarjolla on myös led-valolevyjä, jot-

ka valaisevat tasaisesti, mutta itse 

ledit jäävät piiloon varsinaisen le-

vyn taakse. 

Hyvin pyyhkii!
Spinean Ranex teollisuus- ja konepyyhkeillä 

pyyhit lika- ja öljytahrat helposti ja nopeasti. 

Hyvä laatu ja kilpailukykyiset hinnat!

Spinealta saatavana monipuolinen 

valikoima erilaisia kuviolevyjä sekä 

mandorla- ja kyynellevyjä.

Kyynellevyjen toimitusajat ovat 

noin 1-2 viikkoa. Erikoisempia levy-

jä on saatavilla tilaustavarana.

metalliverkot

katseet kattoon

Hitsatut

Varmasti Suomen laajin valikoima 

RST ja HST -hitsattuja metalliverk-

koja levyinä suoraan varastosta.

Levyn koko 1000 x 2000 mm. Verkon 

silmäkoko 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 

ja 100x100 (RST) mm.

Käyttökohteina esim. julkisivut, aidat 

ja suojat.

Katso sivuiltamme muut varasto-oh-

jelmasta löytyvät metalliverkot. Verk-

koja toimitetaan levytavaran lisäksi 

myös rullatavarana.

suoraan varastosta

Monikäyttöiset kyynellevyt



Kiskot ja kuljetinjärjestelmät 

teollisuuden tarpeisiin
Helmin laadukas kuljetustek-

niikka palvelee useita teollisuus-

yrityksiä, joille erilaisten mate-

riaalien kuljetus ja varastointi 

ovat arkipäivää.

Helmin kuljetinjärjestelmiin luot-

tavat monet suuryritykset maail-

malla.

Mallista riippuen kuljettimet pysty-

vät käsittelemään jopa 1,6 tonnin 

painoisen taakan. 

Kuljetinjärjestelmät ja kompo-

nentit kehitetään ja valmistetaan 

Helmin omalla tehtaalla Saksas-

sa, jolloin valmistusmenetelmiä ja 

materiaaleja voidaan valvoa tar-

kasti.  Helmin laajasta kuljetinkom-

ponenttivalikoimasta löytyvät tar-

vittavat ratkaisut vaativimpiinkin 

kohteisiin.

Jokainen kokonaisuus suunnitel-

laan ja räätälöidään yksilöllisesti 

palvelemaan asiakkaan tarpeita. 

Järeän sarjan 
tuotteita
KWS tarjoaa monipuolisen sar-

jan laadukkaita lukituskahvoja, 

ovistoppareita, ovenpidikkei-

tä ja -kahvoja, kaidejärjestelmiä 

sekä upotettavia vetimiä. 

KWS lukituskahvat sopivat kellarei-

hin, laivoihin, jääkaappeihin ja mo-

niin erityyppisiin oviin. Lukituskah-

voja valmistetaan valuraudasta, 

teräksestä sekä ruostumattomasta 

teräksestä. 

KWS valmistaa tuotteita niin teol-

lisuuteen, julkisiin tiloihin kuin yk-

sityiskoteihin. Laaja valikoima si-

sältää seinälle, lattialle sekä oveen 

asennettavia malleja. 

Ovenkahvat ja vetimet ovat tun-

nettuja niiden kestävästä raken-

teesta ja selkeästä ja laadukkaasta 

suunnittelusta. Niitä suositaan vaa-

tisissa julkisissa käyttökohteissa.

KWS valmistaa myös kaide- ja nau-

lakkojärjestelmät sekä esim. wc-

koppien ja muiden vastaavien 

tilojen jalat ja pidikkeet. Valmistus-

materiaaleina RST, teräs, alumiini 

ja messinki. Tuotteita on mahdol-

lisuus saada erilaisilla viimeistely-

pinnoilla.

tästä

pinnoite sairaalakäyttöön
KWS tarjoaa uuden kupariseok-

sesta valmistetun antibakteeri-

sen sarjan tuotteita korkeaa hy-

gieniaa vaativiin tiloihin, kuten 

sairaaloihin ja palvelutaloihin.

Sairaalabakteerit leviävät mm. 

ovenkahvojen ja kaiteiden kautta 

ihmisestä toiseen. KWS on kehit-

tänyt antibakteerisella materiaalil-

la päällystettyjä tuotteita nimen-

omaan sairaalakäyttöön estämään  

mikrobien leviämistä.

Kuparin antibakteeriset ominai-

suudet on tunnettu jo kauan. Ku-

pariin yhdistetty Siromic päällyste 

toimii erityisesti mikrobeja tuho-

avana alustana. Siromic päällyste 

myös takaa, että antibakteeriset 

ominaisuudet säilyvät tuotteessa.

Antibakteerinen
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Energiatehokkuutta
vapaajäähdytyksellä

Spinea Oy  vaihtoi Lönnberg kirjapainon vedenjäähdytyskoneen uuteen va-

paajäähdytys -toiminnolla olevaan energiatehokkaaseen ACM/ FC konee-

seen. 

Vapaajäähdytystä hyödynnetään heti kun ulkoilma laskee 2C astetta alle pa-

laavan nesteen lämpötilan. Energiatehokas ACM / FC tuottaa 148 kW kylmää  

53,6 kW:n ottoteholla. 100% vapaajäähdytys  tarvitsee energiaa vain 5,25 

kW puhaltimiin ja pumppuun.

Saman remontin aikana muutimme kaksi tuloilmanjäähdytysjärjestelmää 

suorahöyrystinpattereista vesipattereiksi.

LZT-sarjan energiatehokkaat lämpöpumput on suunniteltu toimi-

maan jopa –20C ulkolämpötilassa tehokkaasti. Kaikki mallit toimi-

vat myös vedenjäähdyttimenä. Saatavana myös sisälle asennettava 

versio. Me huolehdimme sekä lämmityksestä, että viilennyksestä, 

kysy lisää.

Lämpöpumput 

ja jäähdytykset 
isoihin kiinteistöihin

-20°C

+65°C

+43°C

E.V.I.

C.O.P.≥4,1

ACM vakioilmastointikoneet 
Vakioilmastointikoneita käytetään tiloissa, joissa vaaditaan tarkkaa lämpötilaa ja ilmankosteudensäätöä.  

Hybriditoiminto mahdollistaa yhtäaikaisen vapaa-/ konejäähdytyksen syksyllä ja keväällä.

Pysy ajantasalla,

tilaa itsellesi Spinean sähköinen 

uutiskirje nettisivujemme kautta!


