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Teknos lähikuvassa

KESTÄVÄT
PINNOITERATKAISUT
LÄHELLÄ ASIAKASTA
Teknos on kansainvälinen maalinvalmistaja. Tarjoamme
tuotantoteollisuuden, rakennusalan ammattilaisten ja
kuluttajien käyttöön laajan valikoiman laadukkaita maaleja ja
pintakäsittelyaineita.
Pyrimme aina löytämään asiakkaillemme parhaat
ratkaisut jokaiseen tarpeeseen. Haluamme varmistaa
asiakastyytyväisyyden ja kehittää jatkuvasti tuotevalikoimaamme hyödyntämällä yksityiskohtaista tutkimus- ja
markkinatietoa. Laajan osaamisemme ja vuosikymmenien
toimialakokemuksemme perusteella uskallamme luvata, että
tuotevalikoimastamme löytyy ratkaisu jokaiseen maali- ja
pinnoitetarpeeseen. Tuotteemme täyttävät ja jopa ylittävät
tämän päivän monimutkaiset vaatimukset, sillä huomioimme
ympäristöasiat tarkasti kaikessa tekemisessämme.

Vuonna 1948 perustettu Teknos on yksi Suomen suurimpia
perheyrityksiä. Konsernijohtaja Paula Salastie jatkaa yrityksen
toimintaa Kiikan suvun edustajana jo kolmannessa sukupolvessa.
Espoon Tuomarilassa sijainneessa pienessä kanalassa
toimintansa aloittanut Teknos on kasvanut kansainväliseksi
konserniksi, jolla on liiketoimintaa yli 20 Euroopan ja Aasian
maassa sekä Yhdysvalloissa ja palveluksessaan lähes 1 700
henkeä. Menestyksemme perustuu teollisuuden tarpeista
lähtevään tinkimättömään laatutasoon, vahvoihin perinteisiin
ja asialleen omistautuneisiin ihmisiin.
We make the world last longer -missiomme mukaisesti
saamme maailman kestämään pidempään tarjoamalla
teknisesti edistyksellisiä pinnoiteratkaisuja, jotka suojaavat
pintoja ja pidentävät käyttöikää.
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LÄHELLÄ
ASIAKASTA
Teknoksen yritysrakennetta on kehitetty kasvustrategiamme ja
asiakastarpeiden mukaisesti, mutta toiminnan perusarvot ovat
pysyneet samoina. Perheyrityksenä Teknos on aina uskonut
systemaattiseen työntekoon, pitkäjänteiseen suunnitteluun ja
oikea-aikaiseen toteutukseen.
Teknoksen perustajat olivat teknisesti ajattelevia ammattilaisia.
Teollisuuden tarpeista lähtevät tuoteominaisuudet ja yleinen
laatutietoisuus ovat juurtuneet syvälle yrityskulttuuriimme.
Innovatiivinen tuotekehitys on jatkossakin yksi
Teknoksen toiminnan kulmakivistä. Jatkuva tutkimustyö
varmistaa tuotteiden korkean laatutason ja parhaan
asiakastyytyväisyyden.

4

Teknos lähikuvassa

ASIAKASLUPAUKSEMME
• Teknisesti ensiluokkaiset pinnat
• Ainutlaatuinen tekninen palvelu
• Luotettavat toimitukset
• Tasainen laatu
• Paikallinen edustus
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ARVOT OHJAAVAT
TOIMINTAAMME
Teknoksen arvot vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme,
liiketoiminnan käytäntöihin sekä sisäiseen ja ulkoiseen
viestintään. Arvot määrittelevät sen, mikä yritykselle on
tärkeää ja mihin me uskomme. Noudattamalla yrityksen arvoja
päivittäisessä työnteossa voimme kehittää tuotteita, toimintoja
ja itseämme osana tiimiä – asiakkaiden hyödyksi.

OIKEUDENMUKAISUUS
Kohtelemme kaikkia asiakkaita, työntekijöitä ja kumppaneita
tasapuolisesti ja maakohtaista lainsäädäntöä kunnioittaen.
Tämä näkyy rehellisyytenä ja tinkimättömänä lupausten
pitämisenä. Jaamme tiedot ja kokemukset avoimesti
työntekijöiden kesken.

LUOVUUS
Luovaa ajattelua korostetaan erityisesti tutkimus- ja
tuotekehitystyössä, mutta luovuus ilmenee kaikkialla
yritystoiminnassa. Luovuus konkretisoituu Teknoksen tavassa
vastata muuttuviin asiakastarpeisiin parantamalla jatkuvasti
tuotteiden teknisiä ominaisuuksia ja asiakaspalvelua.

ASIAKASARVON LUOMINEN
Teknoksen strategia on kasvaa kilpailijoita nopeammin ja
toimia tulevaisuudessa entistä globaalimmin. Tavoitteet
voivat vaikuttaa haasteellisilta, mutta luotamme täysin
kykyymme saavuttaa ne. Visionamme on olla teknisesti
edistyksellisten pinnoiteratkaisujen tuottaja, joka toimii lähellä
asiakkaitaan, keskittyy teollisuustuotteiden kehittämiseen
sekä erinomaiseen tekniseen palveluun ja vastaa asiakkaiden
tarpeisiin kaikissa olosuhteissa.

SISUKKUUS
Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat todiste määrätietoisesta
työstä: haluamme löytää parhaan ratkaisun jokaiselle
asiakkaallemme. Olemme sitoutuneet kehittämään
jatkuvasti omaa osaamistamme. Työskentelemme useissa
pitkäkestoisissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on oman
suorituskykymme ja asiakkaiden prosessien tehostaminen.

Saavutamme tavoitteet seuraamalla tarkasti
kohdemarkkinoiden erilaisia tarpeita. Olemme lähellä
asiakkaitamme ja pystymme tuottamaa asiakasarvoa
yhdenmukaisesti kaikkialla.
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YHTEISKUNTAVASTUU
ON TOIMINNAN
KULMAKIVI
Tehtävänämme on jättää tuleville sukupolville kestävämpi
maailma. Kestävä toiminta tarkoittaa meille ajattelutapaa,
joka on olennainen osa strategiaamme ja Teknoksen
liiketoimintamallia. Teknos on sitoutunut yhteisen
elinympäristömme suojeluun ja kestävien ratkaisujen
tarjoamiseen saadakseen maailman kestämään pitempään.
TUOTETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Tuotamme laadukkaita tuotteita ja pyrimme varmistamaan,
että tuotteiden laatu on tasainen panostamalla tätä tavoitetta
tukeviin prosesseihin.
Korkean tuotteen laadun ylläpitämisen ja ainutlaatuisen
tekninen suorituskykyn ohella pyrimme luomaan
mahdollisimman vähän kuormitusta ja riskejä aiheuttavia
tuotteita. Tämän toteuttamisessa meitä auttavat asiakkaiden
tarpeiden ymmärtäminen, säännösten noudattaminen ja
sitoutuminen siihen, että valmistamme kulutusta kestäviä
tuotteita, joiden kokonaisvaikutukset ihmisiin ja ympäristöön
ovat minimaaliset kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.
TYÖNTEKIJÄT JA TEKNOS TYÖPAIKKANA
Kestävän kehityksen tavoitteemme pystymme saavuttamaan
ainoastaan asialle omistautuneiden työntekijöidemme avulla.
Työntekijöiden kehitys ja hyvinvointi on meille ensisijaista.
Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat meille kunniaasia, ja olemme sijoittuneet erittäin hyvin vuosittaisissa
työntekijäkyselyissä.
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Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja ILO:n keskeisiä
yleissopimuksia. Järjestämme turvallisuuskoulutusta kaikissa
organisaation yksiköissä. Teknos haluaa olla alan houkuttelevin
työpaikka, joka vetää puoleensa työntekijöitä myös laajasti eri
toimialoilta.
TOIMITTAJAT JA ASIAKKAAT
Toimittaja- ja asiakassuhteemme perustuvat keskinäiseen
luottamukseen ja rehellisyyteen. Teknos-konsernin
liiketoiminnan lähtökohtana on pitkäaikainen ja läheinen
yhteistyö asiakkaiden ja muiden liiketoimintakumppanien
kanssa. Teknos haluaa olla luotettava ja pitkäaikainen
yhteistyökumppani, jonka toiminta on aina ammattimaista,
rehellistä ja eettistä. Teknos-tuotteiden ja palvelujen myynti
ja markkinointi noudattaa kohdemaan lakeja ja määräyksiä.
Uskomme siihen, että ongelmia voidaan ratkaista ennakolta.
Opastamme asiakkaita valitsemaan käyttökohde- ja
levitysvaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluja, joiden
ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Panostamme vastuullisuuteen myös toimitusketjussamme ja
pyrimme varmistamaan sen noudattamalla eettistä ohjeistusta
yhteistyössä toimittajiemme kanssa.
YHTEISKUNTAVASTUU JA TULEVAISUUS
Perheyrityksenä Teknos tukee yrittäjyyskoulutusta ja
yrittäjämyönteistä ajattelua. Teknos pyrkii aktiiviseen
yhteistyöhön paikallisten perheyritysten kanssa ja sitoutuu
paikallisyhteisöjen ja koulutuksen tukemiseen.
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JOKAISEEN KÄYTTÖTARPEESEEN
JA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN
Asiakkaidemme tarpeet vaihtelevat suuresti. Pyrimme kaikin
tavoin auttamaan asiakkaitamme löytämään parhaan ja
käyttötarkoituksen mukaisen ratkaisun. Haluamme myös taata
parhaan asiakaspalvelun jokaiselle asiakkaallemme. Haluamme
varmistaa asiakastyytyväisyyden ja kehittää jatkuvasti
tuotevalikoimaamme hyödyntämällä yksityiskohtaista
tutkimus- ja markkinatietoa.
Teknos tarjoaa teollisuudelle, maalausalan ammattilaisille
ja kuluttajille laajan tuotevalikoiman maaleja ja pinnoiteratkaisuja, jotka täyttävät kansainvälisten standardien
vaatimukset. Kaikki asiakassegmentit hyötyvät jatkuvasta
tuotekehityksestämme, joka varmistaa erinomaisen suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden. Laajan osaamisemme
ja vuosikymmenien toimialakokemuksemme perusteella
uskallamme luvata, että tuotevalikoimastamme löytyy
ratkaisu jokaiseen maali- ja pinnoitetarpeeseen.

Kauppa- ja rakennusmaalit
ammattilaisille
kuluttajille

Teollisuusmaalit ja -pinnoitteet
puuteollisuusmaalit
nestemaalit metalliteollisuudelle
jauhemaalit
erikoispinnoitteet
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RATKAISUT
TEOLLISUUKSILLE
Orgaanisen kasvun lisäksi Teknos on laajentanut toimintaansa
yritysostoilla, jotka ovat vahvistaneet merkittävästi Teknoksen
osaamista eri teollisuudenalojen pinnoiteratkaisuissa.
Olemme Pohjoismaiden johtava metalliteollisuusmaalien
toimittaja ja yksi Euroopan johtavista puuteollisuuden
vesiohenteisten pinnoitteiden valmistajista.
Tuotesegmenttimme kattavat monia eri maaliteknologioita,
kuten esimerkiksi alkydimaaleja, polyuretaanimaaleja ja
polyureateknologiaan perustuvia, äärimmäisen kestäviä,
joustavia ja vedenpitäviä elastomeeripinnoitteita. Vahvimpaan
osaamisalueeseemme kuuluvat jauhemaalit, joiden
ansiosta olemme saavuttaneet markkinajohtajan aseman
Pohjoismaissa.
Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita maalaamoiden ja eri
teollisuudenalojen asiakkaiden tarpeisiin. Maalausprosessien
optimointi ja kustannustehokkuus, alhaiset VOC-päästöt,
nopea kuivuminen ja lyhyet läpimenoajat, hyvä kestävyys ja
moitteeton maalipinta ovat meille tärkeitä näkökohtia.
Nopeat, joustavat toimitukset ja kehittynyt sävytysteknologia
mahdollistavat lähes rajattoman määrän värejä ja sävyjä.
Autamme asiakkaitamme tehostamaan tuotantoprosessejaan
ja löytämään tapauskohtaisesti parhaat maalausjärjestelmät.
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ERIKOISPINNOITTEET VAATIVIIN KOHTEISIIN
Erikoispinnoitteilla on keskeinen asema uusien
pinnoitemateriaalien tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.
Erikoispinnoitteet on suunniteltu tarkoin määriteltyjä ja
usein poikkeuksellisen vaativia kohteita varten. Ne ovat hyvä
esimerkki siitä, mihin eri raaka-aineet ja niiden yhdistelmät
todella pystyvät. Erikoistuotteiden tutkimus varmistaa
jokaisen Teknos-tuotteen parhaan laadun, syventää
asiantuntemustamme ja tuottaa tietoa tulevaisuuden
tarpeisiin. Maalien esteettisillä ominaisuuksilla, kuten erilaisilla
pintatekstuureilla, efekteillä ja metallisävyillä, on suuri merkitys.
LUJAA PINTAA KOVIIN VAATIMUKSIIN
Funktionaaliset erikoispinnoitteemme täyttävät asiakkaidemme
korkeimmatkin vaatimukset. Niihin kuuluvat esimerkiksi
lämmönkestävät ja antimikrobiaaliset tuotteet sekä palosuojaja naamiomaalit puu- ja metallipinnoille.
Metallipintojen funktionaalisten neste- ja jauhemaalien
valikoimaan kuuluvat muun muassa graffitinestopinnoitteet,
kemikaalin kestäviä pinnoitteita, upotusrasitukseen tarkoitettuja
pinnoitteita, ydinvoimalakäyttöön hyväksyttyjä maaleja ja
pinnoitteita, sähköä johtavia pinnoitteita, fluorisoivia pinnoitteita,
iskun- ja naarmuuntumisen kestäviä pinnoitteita, erittäin
hyvin hitsauksessa toimivia vesi- ja liuotinohenteisia konepajapohjamaaleja sekä UV-säteilyltä suojaavia maaleja ja lakkoja.

“Nyt on pintakäsittelyalalle saatu
oikeasti jotain uutta. Vaikka
polyurea on teknologiana ollut
markkinoilla jo kauan, niin vasta
kun vahva kotimainen Teknos lähti
mukaan, tilanne muuttui täysin.”
Pasi Koskinen
toimitusjohtaja
Kotek Factory Service Oy
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PUUTEOLLISUUS
Meillä on laaja valikoima pintakäsittelytuotteita esimerkiksi
ikkunoille ja oville, ulkoverhouksille, sisätilojen puupinnoille,
kalusteille, lattioille ja mineraalikuitupinnoille.
Suurin osa tuotteista on vesiohenteisia, niukkaliuotteisia tai
UV-kovettuvia. Teknos aloitti ikkunateollisuudessa käytettävien
vesiohenteisten maalien tuotannon yli 40 vuotta sitten ja on
yhä edelläkävijä ympäristöystävällisten ja korkeatasoisten
pintakäsittelyjärjestelmien kehityksessä.
Ympäristökysymysten lisäksi kustannustehokkuudesta
(maalin kulutusyksikköä kohti) ja kierrätettävyydestä on tullut
yhä tärkeämpi osa puuteollisuuden pintakäsittelyprosessia.
Tämä kannustaa Teknosta kehittämään jatkuvasti uusia
kilpailukykyisiä ja innovatiivisia ratkaisuja.

Sisäkohteet

Ulkokohteet

Kaikki tuotteemme viimeistelevät puun
laadukkaasti ja kestävästi. Ne soveltuvat yleisimpiin
pintakäsittelymenetelmiin, kuten ruisku-, tela-,
verhovalu- ja vakuumimaalaukseen.

Ulkopinnoille tarjoamme perinteisten
maalausjärjestelmien lisäksi muun muassa
palosuojapinnoitteita. Korkealuokkaiset tuotteemme on
kehitetty parantamaan julkisivun kestävyyttä ankarissa
sääolosuhteissa ja suojaamaan puuta UV-säteilyltä,
sateelta, kosteudelta, kylmyydeltä ja kuumuudelta.
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ENERGIATEOLLISUUS
Vaativat sääolosuhteet, tiukat turvallisuusmääräykset,
rajat ylittävä yhteistyö ja toiminnan tehokkuuden
parantamisvaatimukset.
Autamme teollisuusmaaliasiakkaitamme löytämään
parhaat pinnoiteratkaisut metallista, muovista tai
komposiittimateriaaleista valmistetuille teräsrakenteille,
koneille, moottorilohkoille, alustakomponenteille sekä
muille laitteille ja komponenteille. Korroosionestomaalausjärjestelmämme ovat kansainvälisen ISO 12944 -standardin
mukaisia.

vesivoimateollisuus
lämpövoimateollisuus
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öljy- ja
kaasuteollisuus

ydinvoimateollisuus

tuulivoima
17

© Ponsse

metsäteollisuus
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kuljetuskalusto
ja koneenrakennus
Koneen eri osien täytyy sopia yhteen sävyltään, kiilloltaan
ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan tuotantopaikasta
riippumatta. Koneenrakennusasiakkaamme ympäri maailmaa
arvostavat tuotteidemme tasaista laatua sekä kansainvälistä
palveluverkostoamme.

kaivosteollisuus
raideteollisuus

autoteollisuus

puolustusteollisuus

maatalous,
rakennusteollisuus
ja maansiirto
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TEOLLINEN TUOTANTO
JA RAKENNUSALA
teräsrakenteet

Teräksen suojaaminen korroosiolta on ollut tuotekehityksemme ydin vuodesta 1948. Meillä on ollut tuhansia
yhteisiä tuotekehitysprojekteja asiakkaidemme kanssa, ja
olemme esitelleet lukuisia pintakäsittelyinnovaatioita, jotka
ovat parantaneet asiakkaiden lopputuotteita ja tuotantoa.

prosessiteollisuus

alumiinirakenteet
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nosturiteollisuus

infrastruktuuri
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JAUHEMAALIT
Täysin liuotteettomat ja VOC-päästöttömät jauhemaalit ovat
ympäristöystävällinen valinta maalaamoille ja teollisuuden
ammattilaisille. Maalattavan kohteen ohi menevä jauhemaali
voidaan ottaa talteen ja kierrättää. Tämä vähentää jätteen
määrä ja parantaa prosessin kustannustehokkuutta.
Jauhemaalit ovat erikoisalaamme. Teknoksella on kolme
jauhemaalitehdasta. Rajamäen tehdas on Pohjoismaiden suurin
ja nykyaikaisin. Pietarin tehdas Venäjällä ja Gdynian tehdas
Puolassa valmistavat paikallisia brändejä palvelemaan nopeasti
kasvavia paikallisia markkina-alueita.
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TUOTTEET
KOTIMAALAREILLE
Rakennusmaalisegmenttimme toimittaa maaleja ja
pinnoiteratkaisuja kotimaalareille. Teknos tarjoaa täydellisen
tuotevalikoiman sisä- ja ulkomaaleista erikoispinnoitteisiin.
Teknisesti edistykselliset maalituotteemme suojaavat
käyttökohteita ja pidentävät niiden käyttöikää.
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Osaamisemme, sitoutumisemme ja innovatiivisen ajattelumme
pohjalta olemme kehittäneet mahdollisimman helppokäyttöisiä
ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Useimmat tuotteet ovat
vesiohenteisia tai täysin liuotteettomia sekä matalapäästöisiä.
Paikallinen tekninen tuki ja laaja jälleenmyyjäverkosto
palvelevat kuluttaja-asiakkaitamme ja auttavat löytämään
oikean ratkaisun kaikkiin maalaustarpeisiin.
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TUOTTEET JA PALVELUT
MAALAUSALAN AMMATTILAISILLE
JA SUUNNITTELIJOILLE
Teknos tarjoaa erityisesti ammattilaiskäyttöön ja -tarpeisiin
suunniteltuja pinnoiteratkaisuja. Maalausalan ammattilaiset
arvostavat Teknos-tuotteiden korkeaa laatua ja laajaa
valikoimaa. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa
ja kehitämme jatkuvasti tuotteitamme tutkimusten ja
asiakaspalautteen perusteella.
Panostamme voimakkaasti sellaisten tuotteiden kehittämiseen,
jotka täyttävät ja ylittävät rakennusteollisuutta ja kiinteistöjen
omistajia koskevat ympäristö- ja muut vaatimukset.
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SUUNNITTELIJAPALVELULTA TUKEA MAALIEN VALINTAAN
Teknoksen suunnittelijapalvelu tarjoaa teknistä tukea
arkkitehdeille ja muille maalaustyön suunnittelijoille.
Suunnittelijapalvelu koostuu rakennusteollisuudessa ja
ammattirakentamisessa käytettävien maalausjärjestelmien
erikoisosaajista, joilla on vahva asiakasymmärrys ja tekninen
osaaminen.

“Teknoksen kanssa yhteistyö on
sujunut äärettömän hyvin. Tavoitteena
on vahvistaa yhteistyötä entisestään
ja satsata enemmän yhteiseen
tuotekehitykseen”
Malik Bentaieb
toimitusjohtaja
LTU-Urakointi Oy
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We make the world
last longer
Teknos on kansainvälinen maalinvalmistaja, jolla on toimintoja yli 20 Euroopan ja Aasian
maassa sekä Yhdysvalloissa. Teknos työllistää lähes 1700 henkeä, ja vuoden 2018 liikevaihto
oli 408 miljoonaa euroa. Teknos on johtavia teollisten pintakäsittelyaineiden toimittajia,
jolla on vahva asema kauppa- ja rakennusmaalien tuotannossa.
Teknos saa maailman kestämään pidempään tarjoamalla teknisesti edistyksellisiä
pinnoiteratkaisuja, jotka suojaavat pintoja ja pidentävät kohteiden käyttöikää. Teknos tekee
läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Vuonna 1948 perustettu Teknos on yksi
Suomen suurimpia perheyrityksiä. Lisätietoja saat sivustostamme www.teknos.com.
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