metallialan johtava yhteistyöverkosto
The leading metal industry network

www.secry.fi
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Subcontracting Excellence Cluster S.E.C ry

S.E.C ...
... on 18 metallialalla toimivan huippuyrityksen yhteistyöverkosto.
... tarjoaa optimaaliset alihankintaratkaisut pienistä osatoimituksista

		

suuriin kokonaisuuksiin.

... yritykset panostavat laatuun ja haluavat pysyä kehityksen kärjessä.
... yhdistyksenä luo puitteet yritysten keskinäisen tuntemisen ja yhteistyön

		
		

lisäämiselle sekä yhteiselle kehitystyölle. S.E.C:n piirissä on syntynyt
myös uusia yrityksiä ja yritysryhmiä.

... järjestää jäsentapaamisia, joissa muun muassa vaihdetaan tietoja ja

		

kokemuksia sekä suunnitellaan yhteisiä hankkeita.

... järjestää jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä

		

koulutustilaisuuksia ja teemapäiviä.

Luottamus ja avoimuus ovat S.E.C:n keskeisiä arvoja ja sen kaiken toiminnan perusta.

S.E.C ...
... is a cooperation network of 18 top companies operating in the metal industry.
... offers optimal subcontracting solutions ranging from small partial deliveries

		

to large assemblies.

... member companies invest in quality and strive to remain at the cutting edge.
... creates a framework for companies learning more about each other, increased

		
		

cooperation and joint R&D work. SEC has also facilitated the creation of new
companies and conglomerates.

... organises member meetings for sharing information and experiences and

		

planning joint projects.

... organises training and themed events customised according to the members’

		

needs and wishes.

Trust and openness are SEC core values and the foundation upon which all its operations are built.
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puheenjohtajan tervehdys
Suomalainen alihankintateollisuus on 2000 -luvulla nähnyt ja kokenut paljon. Joku voisi
sanoa jopa, että liian paljon. Samalla kuitenkin suomalaiset yritykset ovat oppineet
ja harjaantuneet kiihdyttämään, vaihtamaan suuntaa sekä jarruttamaan – muuttuvan
tilanteen mukaan. Ketteryys yrityksissä on lisääntynyt. Ne yritykset jotka nyt saavat
tilauksia, ovat ymmärtäneet toimialansa, asiakaskuntansa ja ympäristön vaatimukset.
On investoitu tehokkuuden lisäämiseen. On tehty sisäisiä kehityshankkeita. On jahdattu tuottavuutta ja kustannussäästöjä. On integroiduttu toimitusketjussa ylöspäin kohti
asiakasyrityksiä sekä otettu haltuun asiakkaiden tärkeitä prosesseja ja ulkoistuksia.
Suomalaiset yritykset ovat luoneet ympärilleen uutta kysyntää ja markkinoita.
S.E.C ry:n yritykset haluavat olla etulinjassa tämänkaltaisessa toiminnassa ja tarjota
asiakkailleen kokonaisvaltaisia palveluita. Tavoitteenamme on kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaiden kanssa. S.E.C ry:n yrityksistä löydät laadukkaimmat ja joustavimmat
kumppanit teollisuuden tarpeisiin. Jäsenyritykset ovat myös tottuneet tekemään töitä
keskenään ja pystyvät tarvittaessa yhdistämään voimansa isompien kokonaisuuksien
ollessa kyseessä.
Varmistaakseen lupauksensa S.E.C.ry järjestää jäsenyrityksilleen aktiivisesti koulutusta, tapaamisia eri teemojen ympärillä sekä tarjoaa mahdollisuuden rakentavaan
keskusteluun ja kokemusten vaihtoon.

S.E.C ry yritykset ovat edustettuna Alihankinta messuilla Tampereella.
Tervetuloa messuille tutustumaan toimintaamme ja solmimaan uusia
kumppanuuksia!

Juha Martikainen
Toimitusjohtaja, CM Tools Oy
Hallituksen puheenjohtaja, Subcontracting Exellence Club S.E.C ry

Greetings from the Chairman
The Finnish subcontracting industry has seen and experienced a lot in the 2000s. Some
might even say too much. However, Finnish companies have learnt to accelerate, change
direction and decelerate when reacting to changing situations. They have become
increasingly agile. Companies that receive orders today have understood the requirements
set by their field, clientele and environment. They have invested in increasing efficiency.
They have carried out internal development projects. They have sought productivity
and cost savings. They have integrated upwards in the delivery chain towards client
companies, and taken over their clients’ important processes and outsourcing projects.
Finnish companies have created new demand and markets around themselves.
The companies in S.E.C want to be on the front line in such activities, providing their
clients with comprehensive services. Our goal is to develop operations and ourselves
together with our clients. Among S.E.C member companies, you will find the most flexible
and high-quality partners for industry needs. The member companies are also used to
mutual co-operation and capable of joining forces as necessary for larger projects.
To stay true to its promises, S.E.C actively provides its member companies with training,
arranges meetings on various themes and offers opportunities for constructive discussions
and the exchange of experiences.

S.E.C companies will be represented at the Subcontracting Fair in Tampere.
You are welcome to the fair to learn more about our activities and
to agree on new partnerships!
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Bodycote Lämpökäsittely Oy
Olemme erikoistuneet terästen ominaisuuksien (mm. kovuus, kulutuskesto; lujuus) parantamiseen lämpökäsittelyyn avulla. Palvelemme teitä yli 60 vuoden kokemuksella sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston ja osaavan henkilöstön avulla.

palvelut
• Karkaisu alipaine- tai suojakaasussa
• Pintakarkaisua hiilettämällä tai induktiokarkaisuna
• Pintakäsittelyt Nitroc®, Blacknite® ja Corr-I-Dur®
• Vantaalla, Tampereella, Vaasassa ja Pieksämäellä

Kisällintie 7, 01730 VANTAA
tel. +358–207–466 300
bodycote@bodycote.fi
www.bodycote.fi

Our core is heat treatment, a process to alter properties of metals. With unmatched
capacity we can process a wide range of components to exacting standards.

services
• Hardening vacuum or sealed quench furnaces
• Casehardening trough carburizing or induction hardening
• Surface treatment Nitroc®, Blacknite® and Corr-I-Dur®
• Vantaa, Tampere, Vaasa and Pieksämäki

CM Tools Oy
CM Tools Oy tarjoaa kattavasti konepajapalveluita tarkkuutta ja asiantuntemusta
vaativiin tehtäviin. Oma mekaniikkasuunnittelu yhdistettynä kokeneiden koneistajien
ammattitaitoon tuo kilpailuetua sekä nopeutta kun sitä tarvitset.

palvelut
• Alihankintakoneistus: jyrsintä, sorvaus, monitoimisorvaus, karkaisu, hionta, kipinätyöstö
• Sopimusvalmistus: kokoonpanot, osavalmistus, ostokomponentit
• Työkaluhuollot, korjaukset ja muutokset sekä muovimuoteille että ohutlevytyökaluille
• Uusien työvälineiden suunnittelu ja valmistus muovi-ja metallituotteille sekä koepuristus

Raudoittajantie 5E, 06450 Porvoo
tel. +358–207–434 656
cmtools@cmtools.fi,
firstname.lastname@cmtools.fi
www.cmtools.fi

CM Tools Ltd offers holistic machining services to demanding operations, where
precision and competence is crucial. Our own designers and competent operators will
deliver agility and competitiveness when you need it.

services
• Subcontracting mechanization services: milling, turning, mill turning, hardening,
grinding, edm
• Contract manufacturing: assembly, part manufacturing, purchases
• Tool maintenance, repairs and tool changes. Both moulds and punching tools
• Designing and manufacturing of new injection moulds and stamping tools,
including tool tests
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Entop on laadukas ja innovatiivinen insinööritoimisto. Toimimme asiakkaittemme
kanssa edelläkävijöinä niin tuotannon tehostamisessa, tehdasprojektien onnistumisessa, tuotekehityksessä kuin ongelmienratkaisussa.

palvelut
• PALVELUT: mekaniikkasuunnittelu, automaatio- ja sähkösuunnittelu, layout-suunnittelu, 		
tekniset analyysit, asennus ja käyttöönotot, valmistuttaminen sekä koulutus ja konsultointi.
• TUOTTEET: ENTOP suunnitteluautomaatti, ENTOP safety, ENTOP hoitotasot ja ENTOP projektit

Rautatienkatu 19 A, 15110 LAHTI
tel. +358–3–872 220
kimmo.maattanen@entop.fi
www.entop.fi

Entop is an innovative and high-quality engineering company. We work together with our
customers to be pioneers in improving production efficiency, creating successful factory
projects, product development and problem solving.

services
• SERVICES: mechanical design, automation and electrical design, layout design, technical
analyses, installation and deployment, manufacturing services and training and 		
consulting services.
• PRODUCTS: ENTOP designing automation, ENTOP safety, ENTOP service platforms and
ENTOP projects.

FSP Finnish Steel Painting Oy
Yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittely- ja korroosionestopalveluita
tarjoava yritys. Lisäarvopalvelut, kuten logistiikka-, pakkaus-, osakokoonpano-,
engineering- ja konsultointipalvelut, kuuluvat luonnollisena osana palvelutarjontaan. Yrityksellä on noin 30 toimipaikkaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.

palvelut
• Korroosionestomaalaukset ja suihkupuhdistukset
• Palosuojamaalaukset, metalliruiskutukset ja erikoispinnoitukset
• Engineering -palvelut; tarkastus ja konsultointi
• Erikoiskaluston vuokraus

Hiekkamäentie 4, 01150 SÖDERKULLA
tel. +358–9–278 6270
fsp@fspcorp.com
www.fspcorp.com

One of the largest surface treatment companies in Europe. We have about 30 service
points in Finland, Sweden, Estonia and in Poland.

services
• Corrosion protection paintings and Shot blastings
• Fire proofing, metal spraying and special coatings
• Engineering –services; inspection and consulting
• Renting of special machines and devices

Hakaniemen Metalli Oy
Vantaalla toimiva Hakaniemen Metalli Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä innovatiivisia ohutlevyrakenteita eri
teollisuuden aloille.

palvelut
• Tuotesuunnittelu
• Teräsrakenteiden valmistus
• Laserhitsaus
• Ohutlevyrakenteet

Linjatie 3, 01260 VANTAA
tel. +358–44–360 0030
firstname.lastname@hakmet.fi
www.hakmet.fi

Vantaa based Hakaniemen Metalli Oy develope, design and manufacture innovative
stainless sheet metal structures to different industrial areas.

services
• Product designing
• Steel structes
• Laser welding
• Sheet metal structures

S.E.C Jäsenyritykset

Entop Oy
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Harald Pihl AB
Euroopan johtava erikoismetalliseosten varastoija ja toimittaja. Materiaaleina
titaani, kuuma- ja virumislujat sekä korroosionkestävät metallit. Varastossa yli
2.000 nimikettä levynä, tankona, putkena, lankana ja nauhana.

palvelut
• Nopea toimitus
• Putkien ja tankojen katkaiseminen
• Levyjen mekaaninen leikkaus, vesileikkaus, kelaus ja rainoitus
• Meillä on käytössämme ISO 9001-laatusertifikaatti ja olemme hyväksytty toimittaja 		
ilmailuteollisuuteen AS/EN 9120 mukaan

Vuorikatu 21, 10900 HANKO
tel. +358–207–497 040
info@haraldpihl.fi
www.haraldpihl.fi

Europe’s leading stock holder and supplier of special metals and alloys. More
than 2.000 items in stock: plate, bars, tubes, wire and coil.

services
• Fast delivery
• Cutting of plate, bars and tubes
• Water jet cutting, recoiling and slitting
• Our quality system is certified according to ISO 9001 and we are an approved
supplier for aerospace industry according to AS/EN 9120

Hellmanin Konepaja Oy
Toimimme vientiteollisuuden alihankintaketjuissa vaativien keskiraskaiden osakokonaisuuksien toimittajana. Koneistamme lastuavin menetelmin tarkalleen asiakkaiden vaatimusten mukaisia lyhytsarjoja ja yksittäiskappaleita.

palvelut
• Vakiintunut yhteistyöverkosto jolla täydennämme palveluamme
• Vakaalla ammattitaidolla teemme myös korjauskoneistukset
• Kappalekoot max. Ø 1300, L 4000, 10 000 kg

Sienitie 22, 00760 HELSINKI
tel. +358–10–836 5400
myynti@helkone.fi
www.helkone.fi

We specialize in demanding medium-weight machining operations which are carried out
to order and subcontracted to us by a variety of Finnish export industries.

services
• An established network of subcontractors that backfills our service
• Quality craftsmanship and timely and fast deliveries
• Machining parts according to customer’s drawings and specifications
mainly by using cutting methods
• With firm expertise also maintenance machining

Hentec Oy Ab
Hentec on raskaan teollisuuden toimittaja. Tehostamme asiakkaidemme tuottavuutta optimoimalla komponenttimme teknisesti. Suurin lisäarvo syntyy yhdistämällä oma, asiakkaan ja valikoitujen verkostoyritysten ydinosaaminen.

palvelut
• Laakerit: Rothe Erde kääntölaakerit, PSL vierintälaakerit sekä RBC liukulaakerit
• Valut ja takeet: Teräs, rauta, myös koneistus ja maalaus
• Valssatut teräsrenkaat: 300–8000 mm (Rothe Erde)
• Ruuviteknologia: ITH sähköiset ja hydrauliset työkalut. Ruuvit ja mutterit (>M20).

Linnoitustie 11, 02600 ESPOO
tel. +358–50–431 9010
firstname.lastname@hentec.fi
www.hentec.fi

Hentec is a supplier for the heavy industry. We increase and improve our customers’
efficiency through technical optimization.

services
• Bearings: Rothe Erde slewing bearings, PSL rolling bearings and RBC sliding bearings
• Castings and forgings: Steel or iron, also machining and painting
• Rolled steel rings: 300–8000 mm (Rothe Erde)
• Bolting technology: ITH bolting tools and fasteners (>M20)
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Kanta-Hämeessä toimiva, vuonna 1973 perustettu Janavalo Oy, on ohutlevymekaniikan erityisosaaja, jonka palveluita ovat osatoimitukset, kokonaistoimitukset sekä
omana tuotteena valmistettavat TURENKO -säilytysratkaisut.

palvelut
• Ohutlevytuotteiden suunnittelu sekä valmistus
• Vaativat RST-hitsaukset
• Kokoonapanot, mm. turvaohjaamot
• Kokonaistoimitukset

Patteritie 1, 14200 TURENKI
tel. +358–207–405 900
janavalo@janavalo.fi
www.janavalo.fi

Janavalo Oy is founded in 1973 and is well-known expert in sheet metal structures.

services
• Design and manufacturing of sheet metal products
• High precicion welding – stainless steel sheet metal structures
• Assemblies like safety cabins
• Turnkey deliveries

Konetehdas K&K Oy
Ammattitaitoista koneistusta vuodesta 1946. Suoritamme alihankintana erikoistyökalujen ja kiinnittimien valmistusta sekä yksittäiskappaleiden koneistusta
ja lankasahausta.

palvelut
• Lankasahaamalla mm. pistimet, tyynyt ja leikkaintyökalut
• Koneiden kokoonpanoa ja huoltoa
• Terien valmistus- ja teroituspalvelu
• Työvälinevalmistus

Takkakuja 1, 00370 HELSINKI
tel. +358–9–561 7530
info@kkkoy.com
www.kkkoy.com

Konetehdas K&K has offered large variety of maching services since year 1946. The
core of the business is manufacturing of single parts and small series.

services
• Pressing tools, jigs and fixtures, subcontracting mechanisation services, reparation,
cutters, prototypes, wire-cutting, ed-drilling, metal spraying

Laserle Oy
Vuodesta 1992 Laserle on ollut nopea ja luotettava kumppani metallialan alihankkijana. Eräkoot voivat vaihdella protoeristä tuotantosarjoihin. Laatu, toimitusvarmuus ja joustavuus ovat Laserlen toimitusten kulmakiviä.

palvelut

Valuraudantie 25, 00700 HELSINKI
tel. +358–9–350 9380
info@laserle.fi
www.laserle.fi

• 2D- ja 3D-laserleikkaus
• Abrasiivinen vesileikkaus
• Laserhitsaus
• Särmäys, MIG- ja TIG-hitsaus, pintakäsittelyt ja kokoonpanot
Since 1992, Laserle Oy has been a fast and reliable subcontractor of mechanical
components. Quality and flexibility are our most important values.

services
• 2D and 3D lasercutting
• Abrasive waterjet cutting
• Laserwelding
• Bending, MIG/TIG welding, surface treatments and assemblies

S.E.C Jäsenyritykset

Janavalo Oy
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Meconet Oy
Valmistamme kierrejousia sekä muovattuja levyosia. Tuotteemme ovat tarkkoja
ja laadukkaita komponentteja sekä kokoonpantuja kokonaisuuksia. Tehtaamme
sijaitsevat Vantaalla, Äänekoskella ja Pihtiputaalla, Tallinnassa Virossa sekä Tukholmassa, Ruotsissa.

palvelut
• Puristus, veto- ja vääntöjouset sekä ja lankamuotojouset
• Meistotuotteet epäkeskopuristimilla sekä Bihler-automaateilla
• Syvävetotuotteet, max. aihiokoko 2,5 x 1,5 m
• Standardijousituotteet

Honkanummentie 8, 01260 VANTAA
tel. +358–207–699 300
info@meconet.net
www.meconet.net

We manufacture springs, stampings, deep drawn parts and assemblies. Our facilities are
located in Vantaa, Äänekoski, Pihtipudas in Finland, Tallinn in Estonia and Stockholm in
Sweden.

services
• Compression-, extension- and torsion springs as well as wire forms
• Stampings produced by excenterpresses and Bihler-machines
• Deep drawn parts, max. blank size 2,5 x 1,5m
• Standard spring products

Osateos Oy
Osateos Oy on Vantaalla toimiva, vuonna 1945 perustettu teollisuuden alihankintaan keskittynyt koneistamo. Ydinosaamistamme on keskiraskas CNC-koneistus,
rautarakenteet sekä kokoonpanot.

palvelut
• CNC-Jyrsintä ja aarporaus, max liikeradat 4000 x 2000 x 1600 mm
• CNC-Sorvaus, max halkaisija 1300 mm, pituus 3000 mm
• Rautarakenteet ja hitsaustyöt
• Kokoonpanotyöt

Honkanummentie 4, 01260 VANTAA
tel. +358–207–691 371
myynti@osateos.fi
www.osateos.fi

Osateos Oy is located in Vantaa, Finland. Our core competence is a medium-heavy CNC
machining, iron structures and assembly.

services
• CNC Milling, max workpiece size 4000 x 2000 x 1600 mm
• CNC Turning, max diameter 1300 mm, length 3000 mm
• Iron structures and welding
• Assembly

Promeco Group Oy
Promeco on maailmanlaajuisesti toimiva vaativien sähkömekaanisten järjestelmien
ja palveluiden ratkaisutoimittaja. Kattava kokemus, tietotaito ja saumaton yhteistyö
Suomessa ja Puolassa sijaitsevien yksiköidemme kesken tekee meistä yhden tehokkaimmista ja joustavimmista kärkikastiin kuuluvista yrityksistä toimialallamme.

palvelut
• Tutkimus & kehitys, käytettävuussuunnitelmat, prototyyppien valmistus
• Tuotanto ja testaus
• Asennus ja käyttöönotto
• Elinkaaripalvelut

Mettälänkatu 91, 38700 KANKAANPÄÄ
tel. +358–207–595 200
firstname.lastname@promeco.fi
www.promeco.fi

Promeco is a globally operating solutions supplier providing demanding electromechanical systems and services. Customers can make use of the whole chain or
obtain any part of it.

services
• R&D and fabricability design, prototype manufacturing
• Manufacturing and testing
• Installation and commissioning
• Life cycle support
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Protoshop ryhmään kuuluvat Protoshop Oy Espoossa sekä Metsi Oy ja Green
Electronics Oy Hausjärvellä. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavan teknisten tuotteiden alihankinnan ja sopimusvalmistuksen palvelukokonaisuuden: koneistus,
kokoonpano, sähköistys ja automaatio.

palvelut

Suunnittelu- ja materiaalimyymälä:
Metallimiehenkuja 8 G, ESPOO
Valmistus:
Kaaritie 7, OITTI
tel. +358–29–005 400
protoshop@protoshop.fi
www.protoshop.fi

• Suunnittelu ja tuotekehitys: • Laitesuunnittelu • 2D/3D-mallinnus ja -suunnittelu
• Mekaaninen-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu sisältäen asennuksen
• Hienomekaaninen konepaja, hitsaus ja kokoonpano: • CNC- ja manuaalikoneistus
• Luokkahitsaus ruostuville ja ruostumattomille materiaaleille omissa tiloissaan
• Kokoonpano sisältäen sähkö- ja automaatioasennukset • Maalauslinjasto
• Materiaalimyymälä: Materiaalien myynti- ja lähetyspalvelu koko suomessa

Protoshop group consists of two companies in which are Metsi Ltd. in Hausjärvi and
Protoshop Ltd. in Espoo, Finland. We provide our customers with reliable and costeffective sub-contracting, contract manufacturing and assembly including electrification
and automation.

services
• Engineering office: • Mechanical, electric and automation design and planning
• Manufacturing plants in Espoo and Hausjärvi: • CNC milling and turning
• Sheet metal machining • Class Welding and soldering for steel and corrosionresistant materials in their own • Painting and glazing • Assembly and installation
including electrification and automation

Sarjalaite Oy
Sarjalaite Oy on Mäntsälän Sälinkäällä vuonna 1947 perustettu konepajayritys.
Tuotantomme soveltuu korkealaatuiseen yksittäis- ja sarjatuotantoon. Yritysrakenteemme mahdollistaa erinomaisen asiakaskohtaisen joustavuuden.

palvelut
• Teräsrakenteiden valmistaminen putkista ja palkeista
• Pintakäsittely: teräskuulapuhallus, jauhe- ja märkämaalaus
• Yksilölliset projektit metallista
• Levy- ja puristustyöt

Sälinkääntie 1043, 04740 SÄLINKÄÄ
tel. +358–42–461 611
toimisto@sarjalaite.fi
www.sarjalaite.fi

Sarjalaite Oy was established in 1947 in a logistically central location in Southern
Finland. We always offer high quality services with the customer in mind.

services
• Steel structures out of pipes and beams
• Coating: Abrasive blasting, industrial and powder coating
• Individual and unique projects
• Sheet metal cutting and pressing work

>

S.E.C Jäsenyritykset

Protoshop Oy
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SBA Interior Oy
Valmistamme 30 vuoden kokemuksella ohutlevytuotteita teollisuuden tarpeisiin.
Tuotamme modernilla konekannalla monipuolista alihankintaa asiakkaille: laserleikkeitä, hitsattuja ja koneistettuja sekä pintakäsiteltyjä kokoonpanoja.

palvelut
• Laserleikkausta tasolasereilla ja yhdistelmäkoneella
• Särmäys, hitsaus ja robottihitsaus sekä kokoonpano
• Koneistus ja pintakäsittelypalvelu
• Suunnittelu ja tuotekehitys

Hållsnäsintie 99, 10360 MUSTIO
tel. +358–44–327 7227
laser@sba.fi
www.sba.fi

We have 30 years experience in sheet metal sub-construction. Working with
modern machinery we can serve our customers cost-effective solutions.

services
• Laser cutting with 2D- and combination machines
• Bending, manual and robot welding
• Machining and surface treatment
• Design and product development

SopValm Oy
Olemme sopimuspohjaisten ohutlevy- ja metallituotteiden valmistaja. Olemme
nykyaikainen, luotettava ja joustava yhteistyökumppani tarjoamalla kattavaa palveluamme ideasta valmiiksi tuotteeksi sekä kokonaisiksi järjestelmiksi.

palvelut
• Suunnittelu: tuote- ja mekaniikkasuunnittelusta valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin
• Sopimusvalmistus: aihionleikkaus, puristus, särmäys, hitsaus, kokoonpano,
puskurivarastointi ja logistiikka
• Omat tuotteet: IV-tuotteet, ulospuhallushajottimet ja imukatokset, räjähdystarvikekaapit
ja vetotasohyllyt

Kölkynvuorentie 2, 44500 VIITASAARI
tel. +358–207–969 260
info@sopvalm.fi
www.sopvalm.fi

We manufacture contract-based sheet metal and metal products. We are a modern,
reliable and flexible partner providing a comprehensive service from concept to finished
product as well as complete systems.

services
• Design: product mechanical design and manufacturing processes and materials
• Contract-based manufacturing: sheet metal cutting and molding, compression, edging, 		
welding, assembly and logistics
• Own products: Ventilation equipments, cabinets for fireworks and drive level shelves
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S.E.C:n asiakaslehti
Päätoimittaja:
Taitto ja ulkoasu:
Kuvat:
Painosmäärä:

S.E.C ry hallitus
Clear Vision Design Oy
Jäsenyritysten kuvapankit
1000 kpl

Liity jäseneksi!
Tiedustelut:
SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUSTER S.E.C. RY
+358 3 872 220
Yhdistyksen sihteeri Anne Pesonen
toimisto@secry.fi
www.secry.fi
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