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Tarinamme

• Perustettu vuonna 1991

• Kotipaikka: Kaarina, Suomi

• Alumiini-, magnesium-, titaani- ja muoviseosmateriaalien, -komponenttien ja 

-tuotteiden tuotekehitys, suunnittelu, valmistus ja myynti

• Mikroyritys ~ 3 työntekijää, 10 alihankkijaa

• Liikevaihto 2017: 450.000–500.000 €

• Laajat verkostot ympäri Suomea ja globaalisti

• Vuonna 1997 aloitti työkalujen valmistuksen

• Vuonna 2014 aloitti työkalujen viennin ulkomaille

Teollisuus: Laiva-, vene-, auto-, infra- ja talonrakennusteollisuus

Kauppa: Rautakauppaketjut, työkaluliikkeet ja maahantuojat45 %

55 %

Tuoteryhmät

Asiakasprofiili

40%

60%

Liukujärjestelmät

Työkalut 



Tuotteemme

Liukujärjestelmät:

• Grafipro alumiini- ja liukuprofiilit, C-profiilit ja liukukiskot

• Grafipro liukupalat, liuku- ja rullayksiköt

Grafipro N-Sarja GreenFinn
greenfinntools.com

Tie-, maa- ja viherrakennustyökalut:

Grafipro C-Sarja

Uutuus! 
Tulossa syksyllä!

Käyttökohteet:

• Vene-, laiva-, auto-, rakennus-, konepaja- ja kalusteteollisuus

• Messut, teatterit ja näyttelyt

• Kotona ja mökillä

Lukuisia 
sovelluksia!

Asfaltin, betonin, soran, sepelin, hiekan ja mullan siirtoon, tasoittamiseen ja muokkaamiseen

KESTÄVÄ

KEVYT

KOOTTAVA

T E S TAT T U

sekä laboratoriossa 

että työmaalla

✔



Lupaava markkinarako – kasvava liiketoiminta

• Vuonna 1997 – valmistettiin 3 työkalua, 

Vuonna 2017 ~ 10.000 työkalua vuodessa, 

Vuoden 2018 arvio ~ 20.000 työkalua 

• Tällä hetkellä 28 % koko työkalumyynnistä menee vientiin, ja tämä 

osuus kasvaa: vuonna 2018 ennustettu viennin osuus yli 50 %

• Aloitimme viennin 2014, ja nyt viemme tuotteita

• Venäjälle

• Ukrainaan

• Liettuaan

• Latviaan

• Puolaan

• Viroon

• Saksaan

• Sveitsiin

• Itävaltaan 

• Unkariin

Joka neljäs työkalu 
menee vientiin!



Voimme tarjota:

• Laatua

• Ainutlaatuisuutta

• Henkilökohtaista lähestymistapaa

• Asiantuntijuutta 

• Nopeata reagointia ja joustavuutta

Etsimme:

• Kontakteja

• Kumppaneita

• Jälleenmyyjiä

• Asiakkaita

• Konsultointia tuotantoteknologian ja uusien markkinoiden alalla

• Alumiinin, magnesiumin ja titaanin materiaali- ja 

komponenttitoimittajia

grafipro.fi

greenfinntools.com

grafipro@grafipro.fi

+358 40-565 0126

Liiketoimintamme perustuu laajoihin verkostoihin ja tiiviiseen 

yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa, siksi olemme 

kiinnostuneita laajentamaan kumppanuusverkostojamme


