
OHUTLEVYOSIEN 
ERITYISOSAAJA



Ohutlevyosat teollisuuden tarpeisiin
Kaarinan Trimet Oy on vuonna 1986 perustettu 
vaativien ohutlevyosien valmistukseen erikoistu-
nut yritys. Asiakkaitamme ovat johtavat kone- ja 
laitevalmistajat niin koti- kuin vientimarkkinoil-
lakin. Tuotteitamme käytetään lääketeollisuuden 
laitteissa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 
sekä laivoissa, junissa ja kaivosteollisuudessa. Laa-
dukkaan tuotannon varmistavat osaava ja sitoutu-
nut henkilökuntamme ja moderni konekantamme 
sekä tehokas tuotannonohjausjärjestelmämme, joka 

mahdollistaa tuotteiden seurattavuuden tehtaalta 
asiakkaalle.

Valmistamme osia sekä omista että asiakkaiden 
raaka-aineista. Tarvittaessa avustamme asiakasta 
myös tuotteen suunnittelussa ja toimimme proto-
tyypin valmistajana. Tuotteiden komponenttitoimi-
tuksiin, vaativiin koneistusosiin ja pintakäsittelyyn 
käytämme luotettavia ja laadukkaita alihankkijoita.



Etusijalla laatu ja ympäristö
Vahvuuksiamme ovat joustavuus ja luotettavuus sekä 
toiminnan jatkuva kehittäminen, jota ylläpidetään riit-
tävillä henkilö- ja taloudellisilla resursseilla. Tuotannon-
ohjausta seuraamme muun muassa merkitsemällä 
jokaisen työvaiheen viivakoodilla. 

Myös ympäristön huomioiminen on keskeisellä sijalla 
toiminnassamme. Pyrimme parantamaan ympäristö-
suorituskykyämme minimoimalla päästömme sekä 
kouluttamalla henkilöstöämme tunnistamaan oman 
työn ympäristövaikutukset ja toimimaan ympäristöoh-
jeiden mukaisesti. Tiedotamme myös tavoitteistamme 
ja ympäristösuorituskykyä lisäävistä saavutuksistamme. 

Servokäyttöiset särmäyspuristimet. Suomesta.
www.coastone.fi

Servokäyttöiset särmäyspuristimet. Suomesta.
www.coastone.fi
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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

Toimintamme täyttää ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän  
sekä 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän vaatimukset.



Suunnitelmasta tuotantoon
Kaarinan Trimet Oy:n palveluihin kuuluu sekä 
tuotteiden suunnittelu ja ohjelmointi että tuotanto. 

Valmistamme tuotteet 3D-mallinnuksen avulla 
tiedostoina tai paperilla olevien kuvien pohjalta. 
Käytössämme ovat alan parhaat laitteet, joilla val-
mistamme korkealaatuiset tuotteet tarkasti mittojen 
mukaan, tehokkaasti ja taloudellisesti. Teemme 
myös laserhitsausta, jolla vaativien hitsauskokoon-
panojen valmistus onnistuu. Tarkasti valitut yhteis-
työkumppanimme vastaavat mm. koneistuksesta, 
sorvauksesta, maalauksesta, kemiallisesta pinta-
käsittelystä ja lasermerkkauksesta. 

– JAUHE- JA PULVERIMAALAUS

– ALUMIINIKROMAUSTA

–  PROTOISTA PIENIIN ERIIN JA 
SUUREMPIIN SARJOIHIN

MAALAUSTUOTE PASI

www.mtpasi.fi

KATSO VIDEO SÄRMÄYKSESTÄ.
https://youtu.be/r3k6C8TSDXw

KATSO VIDEO HITSAUKSESTA.
https://youtu.be/1NuSd87BDn8



Ensiluokkaiset koneet
Pidämme huolen siitä, että konekantamme on nyky-
aikaista ja vastaa teollisuuden muuttuviin tarpeisiin. 
Korkealuokkaisella laitteistolla takaamme parhaat 
mahdolliset tuotteet. Käytössämme on myös yhdistelmä-
kone, jolla teemme niin laserleikkauksen, kierre- ja 
vetoreiät, rullamuovatut jäykisteet kuin maadoitus-
merkitkin.

Materiaaleina käytämme ruostumatonta, haponkestävää, 
sähkösinkittyä, kuumasinkittyä ja alusinkittyä terästä, 
jousiteräksiä, mustaa rautaa, alumiinia sekä kuparia, 
messinkiä ja muoveja. 

Jauhe- ja märkämaalaukset, painatukset, 
laserkaiverrukset ym. palvelut. 

Ammattitaitoisesti 30 vuoden kokemuksella.

jollmax@jollmax.fi | +358 20 730 1370 | www.jollmax.fi Koneistuspalvelua •  www.masemat.fi

KONEKANTAMME: 
 AMADA ENSIS 3015 AJ -kuitulaser 2kW
 AMADA ENSIS 3015 AJ -kuitulaser 9kW + varastoautomaatti
 TRUMPF TruLaser 5030 -laser
 TRUMPF TruMatic 7000 -yhdistelmäkone 
 TRUMPF TruLaser Robot 5020 -laser
 AMADA EMZ M2 ja Yaskawa -levytyökeskukset
 särmäyspuristimia 7 kpl
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 Alihankintakoneistukset     Kokoonpanon ja testauksen apulaitteet

www.saloteam.fi

Kaarinan Trimet Oy • Tuulissuontie 29 • 21420 Lieto

PYYDÄ TARJOUS!   myynti@kaarinantrimet.fi

www02 489 0111 myynti@kaarinantrimet.fi www.kaarinantrimet.fi


