
Tekniikkaa ja terästä



TEKNISEN KAUPAN AMMATTILAINEN

Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & 
maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista kan-
sainvälisistä yrityksistä pk-sektorin laitevalmistajiin ja jälleen-
myyjiin.

SUOMALAISEN TYÖN PUOLESTA

Spinea markkinoi työtä ja tuotantoa helpottavia, Suomalaisten 
käyttäjien arvostamia kokonaistaloudellisia merkkituotteita.

Esitteisiimme olemme painaneet vain esimerkkejä, sillä tuo-
telistamme kasvaa jatkuvasti laadukkailla ja taloudellisilla 
tuotteilla. Voit tutustua edustamiimme tuotteisiin osoitteessa 
www.spinea.fi.



Laaja valikoima terästä ja tekniikkaa suoraan varastossa  - Asiakaslähtöinen 
palvelu ja tuotetuki  -  Nopeat toimitukset  -  Kustannustehokas hinnoittelu

Oma varasto, nopeat toimitukset

Spinean tarjoaa asiakkailleen toimitukset aina ajallaan, 
varastoimme kaikki yleisimmät mallit Suomen varastol-
la. Tehokkaan logistiikan ansiosta myös Euroopan kes-
kusvaraston tuotteet saapuvat muutaman päivän kulut-
tua tilauksesta.

Asiakaslähtöinen palvelu ja tuotetuki

Spinean ammattimainen ja kokenut henkilökunta pys-
tyy auttamaan hankalimmissakin projekteissa. Kaikkiin 
edustamiimme tuotteisiin Spinea tarjoaa kattavan tuo-
tetuen.

Kustannustehokas hinnoittelu

Pitkäaikainen yhteistyö päämiehiemme kanssa, sekä 
hyvin suunnitellut logistiset ratkaisut mahdollistaa kus-
tannustehokkaan hinnoittelun tuotteillemme.



Pyöreä reikä R

Yleisimmät käyttökohteet pyöreälle reiälle on Ilmas-
tointijärjestelmissä, seinäelementteinä, alakatto-
materiaaleina, suojalevyinä sekä näkösuojina. Kaikki 
perusmallit löytyy varastosta heti toimitettavaksi ja 
erikoismallit / muut koot toimitusmyyntinä. Ylei-
simmät reikälevymateriaalit ovat ruostumaton teräs 
(RST), haponkestävä teräs (HST), alumiini, sinkitty 
teräs ja teräs. Muut materiaalit tilauksesta.

• Raaka-aineet: Fe 37, HST 316, RST 304, 
alumiini,messinki, jne.

• Vakiolevykoko 1000x2000, 1250x2500, 
1500x3000

• Reikätyyppi: R, pyöreä

• Jakotyypit: neliöjako U, kolmiojako T sekä  
vinoneliöjako M

Reikälevyt

Neliöjako U Kolmiojako T Vinoneliöjako M

Reikäkoko (w)  
0,3 mm - 50 mm

Reikäjako (p) 
1,25 mm - 60 mm



Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja erilaisista reikälevyistä. 
Edustamamme reikälevyt valmistetaan huolellisesti testatuista materiaaleista. 
Yleisimmät materiaalit teräslevyinä ovat ruostumaton teräs (RST) ja 
haponkestävä teräs (HST).

Neliöreikä C

Neliöreikäistä reikälevyä käytetään mm. rakennus-
teollisuudessa, äänieristyssuojissa, huonekaluissa, 
sisustuksessa, aita-/näköeste-elementeissä sekä 
erilaisissa teollisuuden tarpeissa. Kaikki perusmallit 
löytyy varastosta heti toimitettavaksi ja erikoismallit 
/ muut koot toimitusmyyntinä. Yleisimmät reikälevy-
materiaalit ovat ruostumaton teräs (RST), haponkes-
tävä teräs (HST), alumiini, sinkitty teräs ja teräs. Muut 
materiaalit tilauksesta.

• Raaka-aineet: Fe 37, HST 316, RST 304, 
alumiini,messinki, jne.

• Vakiolevykoko 1000x2000, 1250x2500, 
1500x3000

• Reikätyyppi: C, Neliö

• Jakotyypit: neliöjako U, kolmiojako T sekä  
vinoneliöjako M 

Neliöjako U Kolmiojako T Vinoneliöjako M

Reikäkoko (w)  
2,5 mm - 60 mm

Reikäjako (p) 
5 mm - 100 mm



Reikälevyt

Pitkä reikä LR / LC

Pitkäreikäistä reikälevyä käytetään mm. teollisessa 
muotoilussa, aita- / näkösuojana, huonekaluteolli-
suudessa, rakennusteollisuudessa, sisustamisessa, 
sekä julkisivumateriaaleina. Kaikki perusmallit löytyy 
varastosta heti toimitettavaksi ja erikoismallit / muut 
koot toimitusmyyntinä. Yleisimmät reikälevymateri-
aalit ovat ruostumaton teräs (RST), haponkestävä te-
räs (HST), alumiini, sinkitty teräs ja teräs. Muut ma-
teriaalit tilauksesta.

• Raaka-aineet: Fe 37, HST 316, RST 304, 
alumiini,messinki, jne.

• Vakiolevykoko 1000x2000, 1250x2500, 
1500x3000

• Reikätyyppi: LR, LC, Pitkä

• Jakotyypit: kolmiojako Z, neliöjako U

Kolmiojako Z Neliöjako U Neliöjako U

Reikäkoko (W x I)  
0,5 - 10 mm x 8 - 50 mm

Reikäjako (P1 x P2) 
4 - 38 mm x 12 - 65 mm

l



Hunajakenno H

Hunajakenno reikälevyä käytetään mm. kaiuttimis-
sa, suodattimissa, teollisuudessa, suojaelementteinä 
sekä sisutusmateriaalina. Kaikki perusmallit löytyy 
varastosta heti toimitettavaksi ja erikoismallit / muut 
koot toimitusmyyntinä. Yleisimmät reikälevymateri-
aalit ovat ruostumaton teräs (RST), haponkestävä te-
räs (HST), alumiini, sinkitty teräs ja teräs. Muut ma-
teriaalit tilauksesta.

• Raaka-aineet: Fe 37, HST 316, RST 304, 
alumiini,messinki, jne.

• Vakiolevykoko 1000x2000, 1250x2500, 
1500x3000

• Reikätyyppi: H, Hunajakenno

• Jakotyypit: kolmiojako T

Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja erilaisista reikälevyistä. 
Edustamamme reikälevyt valmistetaan huolellisesti testatuista materiaaleista. 
Yleisimmät materiaalit teräslevyinä ovat ruostumaton teräs (RST) ja 
haponkestävä teräs (HST).

Koko reikälevymallisto ja
varastolistat osoitteessa

www.spinea.fi
Kolmiojako T

Reikäkoko (W x I)  
2,5 - 20 mm

Reikäjako (P1 x P2) 
2,5 - 23 mm



Kuviolevyt

Kuviolevyt ja kyynellevyt

Kuviolevyt ja peililevyt soveltuvat moniin eri käyt-
tötarkoituksiin esim. julkisiin tiloihin kestävyytensä 
vuoksi. Niitä voidaan hyödyntää myös näyttävinä 
sisustuselementteinä niin sisällä kuin ulkona. Ku-
violevyt toimivat helpon hoidettavuuden takia mm. 
keittiötiloissa ja märkätiloissa.

Kyynellevyt toimivat useissa teollisuuden tarpeissa, 
kuten mm. liukuestelevyinä, suojalevyinä, seinäk-
keinä, lattiamateriaaleina, hyllylevyinä yms. Mate-
riaalina ruostumaton teräs (RST) ja haponkestävä 
teräs (HST)



Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja erilaisista kuviolevyistä, 
kyynellevyistä ja värjätyistä kuviolevyistä. Ruostumattoman ja haponkestävän 
teräksen ylivertaisen korroosionkestävyyden ansiosta kuviolevyt tarjoavat 
täydellisen ja kestävän ratkaisun vaativiin käyttökohteisiin.

Värjätyt kuviolevyt

Sähkökemiallisesti värjätyt ruostumattomat teräs-
pinnat ovat erityisen kestäviä UV-säteilyä vastaan. 
Toisin kuin maalatut pinnat, väri ei haalistu aurin-
gonpaisteessa ajan saatossa. Ruostumattoman te-
räksen ylivertaisen korroosionkestävyyden ansiosta 
ne tarjoavat täydellisen ja kestävän ratkaisun vaati-
viin käyttökohteisiin. 

Värjättyjä teräslevyjä saa eri väreissä ja useissa eri 
kiiltoasteissa. Värjättyjä teräksiä on saatavilla myös 
useilla eri kuviovaihtoehdoilla (alla pari esimerkkiä). 

Osa värjättyjen terästen kiinnostavuudesta tulee 
myös niiden kyvystä vaihtaa väriä erilaisissa valais-
tuskulmissa ja valoissa, sekä keino- että luonnon-
valossa. 

Värjättyjen levyjen ja paneelien käyttökohteita ovat 
esim. arkkitehtoniset ulkoverhoilut kuten julkisi-
vut, pylväät, katot yms., sisäverhoilut vähäisen lii-
kenteen alueilla, kilvet, kauppojen näyttöpaneelit ja 
patsaat.

Blu Stribes Rosso SC 313 Verde SC 211 Champagne TSteel 329

Bronzo TSteel 332 Nero TSteel 335 Oro Lino

Katso koko mallisto
www.spinea.fi



Teräsverkot

Vakiokudotut teräsverkot

Kudotut verkot valmistetaan yleensä ruostumat-
tomasta teräksestä ja haponkestävästä teräkses-
tä. Muut raaka-aineet kyselyjen mukaan. Verkot 
toimitetaan rullissa. Kudottuja verkkoja käytetään 
suodatuksessa, erottelussa, seulonnassa ja esim. 
puristinviiroissa. Mahdollisuus saada valmiiksi lei-
kattuina kappaleina asiakkaan tarpeiden mukaan.

• Raaka-aineet: HST, RST

• Rullaleveydet: 1000-3000 mm

• Silmäkoko: 0,025-12mm

• Langan vahvuus: 0,025-5mm



Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja kudotuista, pakotetuista ja hitsa-
tuista teräsverkoista. Yleisimmät materiaalit verkoissa on ruostumaton teräs 
(RST) ja haponkestävä teräs (HST)

Valmisseulat ja seulanreunanauhat EPDM

Kuljettimiin mm. elintarvike-, prosessi-, ja puute-
ollisuuteen. Valmisseulat päädytettyinä, kumitet-
tuina ja tarpeen mukaan seulareunakumeineen. 

Esimerkiksi Mogensen, Rhewum ja Cyrrus seula-
koneisiin tai piirustusten mukaan. Varastostamme 
seulan reunanauhat EPDM, mm. Mogensen seuloi-
hin.

Lisätietoja löydät
www.spinea.fi



Teräsverkot

Hitsatut teräsverkot

Yleisimmät raaka-aineet hitsatuissa verkoissa ovat 
ruostumaton teräs ja haponkestävä teräs. Muut 
raaka-aineet kyselyjen mukaan. Verkot toimitetaan 
rullissa tai arkkeina. Käytetään esim. suojaverk-
koina ja julkisivuissa. Mahdollisuus saada valmiiksi 
leikattuina kappaleina asiakkaan tarpeiden mukaan.

• Raaka-aineet: HST, RST, sinkitty teräs

• Vakiolevykoko 1000x2000 mm

• Rullaleveys 1000-1220 mm

• Silmäkoko: 0,5-150mm

• Langan vahvuus: 0,5-10mm



Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja kudotuista, pakotetuista ja hitsa-
tuista teräsverkoista. Yleisimmät materiaalit verkoissa on ruostumaton teräs 
(RST) ja haponkestävä teräs (HST)

Pakotetut teräsverkot PP

PP= pieniaaltoisesti pakotettu.

Yleisimmät raaka-aineet ruostumaton teräs ja ha-
ponkestävä teräs. Muut raaka-aineet kyselyjen 
mukaan. Verkot toimitetaan rullissa sekä levyinä.

Pakotetut verkot sopivat hyvin mm. tuki- ja suoja-
verkoiksi, seulontaan, kaideverkoiksi ja murtosuo-
jiksi. Mahdollisuus saada valmiiksi leikattuina kap-
paleina asiakkaan tarpeiden mukaan.

• Raaka-aineet: HST, RST, teräs, sinkitty teräs, 
alumiini

• Rullan leveydet: 1000 - 2000 mm

• Levymitat: 1000x2000, 1250x2500, 
1500x3000, 2000x3000

• Silmäkoko: 8-50mm

• Langan vahvuus: 1,5-10mm

Täydellinen varastolista osoitteesta  www.spinea.fi



Julkisivuverkot

Arkkitehtuuriverkot

Arkkitehtuuriverkkoja voidaan valmistaa useassa eri 
koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin verkon 
läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin omilla 
mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat yh-
dessä ja samassa paneelissa.

Arkkitehtuuriverkkojen muuntautumiskyvyllä ja lä-
päisyvyydellä voidaan luoda erittäin mielenkiintoi-

sia julkisivuja, ja niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

Julkisivuverkot voidaan toteuttaa eri materiaaleista 
kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 
anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 
messinki.

Alla esimerkkejä malleista.

Kaikki mallit osoitteessa
www.spinea.fi



Valikoimastamme löydät paljon erilaisia julkisivuverkkoja, arkkitehtuuriverk-
koja sekä levyverkkoja. Yleisimmät materiaalit verkoissa on ruostumaton teräs 
(RST), haponkestävä teräs (HST), alumiini, anodisoitu ja maalattu alumiini, ku-
pari, pronssi sekä messinki.

Levyverkot

Levyverkot valmistetaan levystä leikkaamalla ja ve-
nyttämällä. Käyttökohteita voivat olla mm. julkisi-
vut, aidat, seinät, seulat tms. Levyverkkoja voidaan 
valmistaa useassa eri koossa, tarvittaessa täysin 
omilla mitoilla ja materiaaleina esim. HST, RST, 
alumiini, teräs ym.

Pyytäessäsi tarjousta levyverkoista, ilmoita tarvit-
tavat tiedot: materiaali, levykoko pituus L x leveys 

C, silmän pituus DL, silmän leveys DC, Levyvahvuus 
S, Säieleveys A

DL DC

A
S



tekniikkaa ja terästä

Lyhtytie 14
00750 Helsinki
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fax   09 387 9390

spinea@spinea.fi
www.spinea.fi


