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PURSO SUUNNITTELEE JA TUOTTAA
ALUMIINISTA VALMISTETTUJA RATKAISUJA

teollisuuden eri aloille sekä järjestelmäratkaisuja julkisivuihin ja led-valaistukseen.
Suomalaisen perheyhtiön luja ammattitaito ja monipuolinen suunnitteluosaaminen

takaavat asiakkaalle lopputuloksen, joka kestää aikaa, käyttöä ja katsetta.
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Profiilit ja komponentit
-yksikkö

Kovan profiilin osaamista tehokkaalla
tuotantomallilla: asiakas saa Purson

valmistamat jatkojalosteratkaisut ja alumiini-
profiilit haluamassaan koossa ja muodossa.

Rakennusjärjestelmäyksikkö
Julkisivut, ovet ja ikkunat jäävät näkyviin.

Siksi Purson rakennusjärjestelmien
valmistuksessa huomioidaan

arkkitehdin toiveet – ja laadukkaat järjestelmät 
pysyvät edustavina vuosikymmenien ajan.

Valaistusjärjestelmäyksikkö 
Purson SNEP-valaistusjärjestelmä antaa

tilaa arkkitehtuurille ja huomioi tilan
käyttötarkoituksen. Kaikenkokoisiin tiloihin 

soveltuva SNEP valaisee jopa 8–12 metriä
korkeita halleja.

s. 4–5

s. 6–7

s. 8–9

Purso yrityksenä

Purso-kumppanuus

Vastuullisuus

s. 10–12

TOIMINNALLISUUS JA
NÄYTTÄVÄ ULKONÄKÖ

KUSTANNUS- JA
ENERGIATEHOKKAASTI

LUJALLA
AMMATTITAIDOLLA.

NÄISTÄ ON
PURSO TEHTY.
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Räätälöityä palvelua lopputuotteen ehdoilla.
Purson tuotteet ovat merkittävässä ja usein
näkyvässäkin roolissa asiakkaan lopputuotteessa.
Esimerkiksi komponentti voi vaikuttaa paitsi
lopputuotteen ulkonäköön myös sen käyttö-
ominaisuuksiin ja -mukavuuteen sekä
ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen.
Tämä huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa: 
tuotekehitystä tukeva palvelu auttaa
asiakasta ja Pursoa yhdessä suunnittelemaan
oikean ratkaisun oikeaan käyttöympäristöön.

Purso rakentaa parhaan mahdollisen tuotantomallin 
tuotteen valmistamiseen. Asiakkaan tarpeisiin
vastaavat tukipalvelut täydentävät kustannus-
tehokkaan kumppanuuden – korkealla toimitus-
varmuudella ja sertifioidulla laadulla. Täsmällisesti
ja asiantuntevasti alumiinista toteutetut jatko-
jalosteratkaisut ja profiilit valmistetaan asiakkaan
haluamassa koossa ja muodossa sekä tarvittaessa
pintakäsiteltynä. Laadun viimeistelee huipputekniikka.

Purso suunnittelee ja valmistaa asiakas-, ajoneuvo-
ja vakioprofiileita sekä komponentteja.

Profiilit ja komponentit –
jalostus ja muotoilu tarpeen 
mukaan

Premium Partner in Aluminium Solutions
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PURSON PROFIILEILLA JA
KOMPONENTEILLA

VIIMEISTELLÄÄN
LOPPUTUOTTEEN

ULKONÄKÖ JA
KÄYTTÖMUKAVUUS.
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Pitkäikäiset järjestelmät, monipuolisia mahdol-
lisuuksia suunnitteluun. Rakennuksen ulkoasu 
on osa maisemaa. Jokaisella rakennuksella on oma 
persoonallinen ilmeensä, jota voidaan vahvistaa
esimerkiksi julkisivun, ovien ja ikkunoiden muotoi-
lulla ja elementtivalinnoilla. Purson monipuoliset 
profiilijärjestelmät mukautuvat arkkitehdin toiveisiin 
ja helppohoitoisina säilyttävät edustavan ulko-
näkönsä vuosikymmenien ajan. Purson järjestelmät 
on suunniteltu kestämään Pohjois-Euroopan
vaativissa olosuhteissa.

Asiakas saa Purson laadukkaat järjestelmäratkaisut 
kotimaisella ammattitaidolla valmistettuna. Kustan-
nustehokkaat ja ekologiset ratkaisut takaavat
asiakkaan haluaman ulkoasun ja kestävän toimin-
nallisuuden esimerkiksi julkisivuihin, oviin,
ikkunoihin, lasikattoihin ja säleikköihin. 

Rakennusjärjestelmät –
kestäviä ratkaisuja vaativiin
olosuhteisiin

Premium Partner in Building
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JULKISIVU EDUSTAA ALUEEN 
MAISEMAA JA RAKENNUKSESSA

SIJAITSEVAA TOIMIJAA:
JULKISIVU ON RAKENNUKSEN

KÄYNTIKORTTI.
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Valon, arkkitehtuurin ja käyttötarkoituksen 
ehdoilla. SNEP tuo laadukkaan valon haastavim-
piinkin käyttöympäristöihin. Purson kehittämä älykäs 
ja langattomasti ohjattava valaistusinnovaatio on 
tyylikäs ja tarvittaessa huomaamaton: se antaa tilaa 
arkkitehtuurille ja huomioi tilan käyttötarkoituksen.

SNEP-valaistusjärjestelmät
– laadukasta valoa
haastaviinkin kohteisiin

Premium Partner in Lighting
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SNEP-valaistusjärjestelmät
– laadukasta valoa
haastaviinkin kohteisiin

SNEP on muokattava ja päivitettävä valaistusjärjes-
telmä, joka on suunniteltu valaisun näkökulmasta:
valo on käyttötarkoitus ja sisustuselementti. 
SNEP-valo korostaa tilan pintoja.

Led-tekniikkaan perustuvalla järjestelmällä on pitkä 
ja huoltovapaa elinkaari. Tyylikäs ja valaistuksen 
tulevaisuutta edustava SNEP sisältää monipuolisia 
sovelluksia, jotka tuovat joustavuutta valaistus-
suunnitteluun. Kotimaisuus takaa, että järjestelmän 
tuotteet ja palvelut ovat saatavissa jatkossakin.

SNEP on energia- ja kustannustehokas, turvallinen 
ja helposti asennettava valaistusjärjestelmä. Valon 
säädettävyyden ansiosta se soveltuu kaikenkokoisiin 
tiloihin: teollisuushalleihin, myymälöihin, toimis-
toihin, julkisiin tiloihin ja terveydenhuoltoon.

SNEP TUO
TUOTTEET HALUTULLA

TAVALLA ESIIN.

JÄRJESTELMÄLLÄ
VOIDAAN VALAISTA MYÖS

TEOLLISUUSHALLEJA
JOPA 12 METRIN

KORKEUDESTA.
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Pitkäjänteistä kumppanuutta kotimaisella ammatti-
taidolla. Purso valmistaa laadukkaat alumiiniset ratkai-
sut asiakkaan tuote- ja prosessikehityksen kumppanina. 
Parhaan mahdollisen ratkaisun suunnittelu ja valinta 
toteutustavasta on keskeinen osa Purson palvelua. 
Yrityksen toiminta ja osaaminen valjastetaan asiakkaan 
menestymisen välineeksi: Purso haluaa tuottaa arvoa 
lopputuotteen käyttäjälle.

Purso on rakentanut vahvan aseman monipuolisena, 
kansainvälisesti toimivana alumiiniasiantuntijana. 
Suomalaisen vakavaraisen perheyhtiön luja ammatti-

taito ja suunnitteluosaaminen takaa halutun loppu-
tuloksen. Purson asiakaslähtöinen palvelumalli
varmistaa pitkät kumppanuudet: kun ratkaisut
nähdään niiden elinkaarien kautta, kumppanuus
ei ala tilauksesta tai lopu toimitukseen.

Asiakas on voinut luottaa Purson ammattitaitoon
sekä laadukkaaseen ja luotettavaan palveluun jo lähes 
60 vuoden ajan. Purso Yhtiöihin kuuluu viisi yritystä: 
Purso Oy, Linjapinta Oy, Fennosteel Oy, Purso-Tools Oy
ja Veme Oy.

Monialainen ja kansainvälinen 
alumiiniasiantuntija

KOTIMAISEN PERHEYHTIÖN
LAADUKKAASEEN PALVELUUN ON VOINUT 

LUOTTAA JO LÄHES 60 VUODEN AJAN.
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Purso-kumppanuus

Asiakkaan tarpeen kartoitus
Lopputuotteen ja -käyttäjän 
sekä käyttötarkoituksen
analyysi: miten alumiini voi 
palvella lopputuotetta ja
loppuasiakasta?

Suunnittelu
- Design
- Jalostusarvo
- Tuotantotapa/-malli
- Logistiikkamalli

Ratkaisun toteutus
- Vastuulliset
 toimintatavat
- Sertifioitu laatu

Elinkaaripalvelut
- Takuu
- Huolto
- Varaosat
- Tekninen tuki
- Jatkuva tuotekehitys

ASIAKKAAN TARPEEN
KARTOITUS

SUUNNITTELU

RATKAISUN TOTEUTUS

4.

3.

2.

1.

ELINKAARIPALVELUT

Purso on tarvittaessa alusta asti
mukana tuotteen kehityksessä,
asiakkaan toiveita ja näkemyksiä
kuunnellen.

Huolellinen suunnittelu yhteistyössä 
asiakkaan kanssa takaa laadukkaan 
valmistuksen ja parhaan mahdollisen 
tuloksen.

Purson toiminta perustuu
sertifioituihin laadunhallinta- ja 
ympäristöjärjestelmiin. Iso osa 
Purson alumiinista on peräisin 
kierrätysmetallista.

Takuu ja muut elinkaaripalvelut ovat
asiakkaan käytössä, mikäli tarvetta
ilmenee. Kumppanuus jatkuu tuotteen
toimittamisen jälkeenkin.

PURSON KAIKKI YKSIKÖT
OVAT SITOUTUNEET

TUOTTAMAAN PALVELUA
TÄMÄN YHTEISEN

AJATTELUMALLIN POHJALTA.



Purso Oy
Alumiinitie 1
37200 Siuro

Puh. 03 3404 111

purso@purso.fi
www.purso.fi

KOTIMAINEN
TYÖLLISTÄJÄ

Purso on perinteikäs perheyritys, joka
kantaa vastuunsa pirkanmaalaisena ja

suomalaisena työllistäjänä

KIERRÄTETTÄVÄ
RAAKA-AINE

Raaka-aineena käytettävä alumiini
on sataprosenttisesti kierrätettävää,

energiatehokasta materiaalia

Vastuullisuus
– Sertifioitua laatua ekologisesti
Kestävällä pohjalla. Asiakastyytyväisyys ja
toimintojen jatkuva parantaminen ovat Purson
laadunhallinnan vankkana perustana. Yhtiön
toimintaa ohjaavat ISO 9001:2008 -laadun-
hallintajärjestelmä sekä ISO 14001:2004
-ympäristöjärjestelmä kattavat kaikki Purson
alumiiniteollisuuden toiminnot. Purson oman
ympäristöasiainhallintajärjestelmän ansiosta
toiminnoissa kuormitetaan ympäristöä
mahdollisimman vähän, kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti.

Venäjän markkinoita varten Purso on hankkinut 
GostR-sertifioinnit järjestelmätuotteille. Purso
Yhtiöihin kuuluva Linjapinta puolestaan ylläpitää 
saksalaista GSB-hyväksyntää.


