
Korkeaa laatua 
nopeasti ja joustavasti



Metalliteollisuuden alihankintaosaamista

Alutig vaalii kaikessa toiminnassaan korkeaa asiakastyy-
tyväisyyttä, joka koostuu hyvästä laadusta, nopeasta ja 
joustavasta palvelusta sekä kustannustehokkaista hinnoista. 
Tehokas toiminta perustuu nykyaikaisiin koneisiin ja mene-

telmiin sekä siihen, että Alutigin palvelussa oma tuotanto 
yhdistyy omaan suunnitteluosaamiseen. Kokonaisuuksien 
hallinta vahvistaa kustannuskilpailukykyä ja mahdollistaa 
ripeät toimitusajat.
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Kuvake

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään 
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai 
älypuhelimeesi.

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on 
GoZee-kuvake.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon



Puhdistamontie 39, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810
pintakasittely@rimpioja.fi | www.rimpioja.fi

Teollisuuden pintakäsittelyjen 
ammattilainen

 Jauhemaalaukset       Ruiskumaalaukset
 Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus
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KOKKOLA: Kari Salli 044 2153 828, kari.salli@nondest.fi
OULU: Tomi Heinonen 050 4335144, tomi.heinonen@nondest.fi

www.nondest.fi

NDT-tarkastukset ammattitaidolla EN-pätevyyksin
Uutta: CR-digitaaliröntgenlaitteet, XRF-materiaali-

analysointi, tulokset paikan päällä heti!

OTA YHTEYTTÄ

Teräsrakenteet

Alutigin teräsrakenteet valmistetaan rakenne- ja ruostu-
mattomasta teräksestä ja tarvittaessa alumiinista. Laajan 
materiaalivalikoiman lisäksi asiakkaan käytössä ovat kaikki 
hitsaavan konepajan palvelut. Alutigin CE-merkinnän 
mukaisesti valmistetut teräsrakenteet täyttävät standardin 
SFS-EN 1090-2 vaatimukset. Valmistuksen lisäksi Alutig 
tarjoaa teräsrakenteiden asennuspalvelua.

 
Osavalmistus

Osavalmistuksen menetelmiin kuuluvat laserleikkaus, särmäys, 
mankelointi ja kierteytys. Alutigin laserleikkaus- ja särmäyskoneet 
ovat viimeisintä markkinoilla olevaa teknologiaa. Osia valmiste-
taan rakenne- ja erikoisteräksistä, alumiinista ja kuparimetalleista. 
Varastossa on laaja valikoima eri teräslaatuja vahvuudeltaan 
0,5-30 mm. Vakiintuneen kumppaniverkoston kautta asiakkaille 
tarjotaan myös pintakäsittely- ja koneistuspalveluja. Alutigin 
valmistamat tuotteet ovat asiakastarpeen mukaan suunniteltuja 
ja valmistettuja, mittatarkkoja ja ehdottoman korkealaatuisia.
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M&T Trans Oy  |  0400 389 451  |  www.mttrans.fi

AVOKULJETUKSET SUOMEEN JA POHJOISMAIHIN

Alutig Oy
Mekaniikkatie 10, 85410 SIEVI

puh. 050 414 3234
etunimi.sukunimi@alutig.fi

Alutig Oy:n kaksikymmentä ammattilaista valmistavat korkealaatuisia
metalliteollisuuden tuotteita nykyaikaisissa tuotantotiloissa. 
Tuotantotilat ovat kooltaan 600 m2 ja 1200 m2.

Nostokapasiteettia on teräsrakenteissa 10 t ja osavalmistuksessa 8 t. 
Varastoimme eri teräslaatuja ja alumiinia asiakastarpeiden mukaan.

Katso lisää:
www.alutig.fi


