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Puheenjohtajan palsta

Helteitä odotellessa
Kirjoitan tätä tervehdystäni teille juhannusviikolla. Ulkona +10c, mutta aurinko
paistaa. Koska ne helteet alkavat? Tämä
on yleinen kysymys suomalaisilla tähän
aikaan vuodesta. Helteet ovatkin mielenkiintoinen asia. Toisille ne ovat tuskaa ja
toisille nautintoa. Kodinkonekorjaajille
helteet tuovat yleensä töitä, mutta toki
samalla myös reippaan kiireen. Osa porukasta on lomalla, asiakkaat ovat normaalia hätäisempiä ja toki jääkaapin korjaamisella on suurempi kiire kuin tammikuussa. Työmäärän lisääntyminen tarkoittaa yleensä myös enemmän liikevaihtoa. Mutta saadaanko kiireessä parempaa tulosta? Eritoten kesäaikaan on meidän kiinnitettävä huomiota siihen, että
teemme juuri oikeita asioita oikeaan aikaan. Koheltamalla emme saa muuta
kuin itsemme ärtyneiksi ja väsyneiksi, eikä lompakkoon jää yhtään enempää rahaa. Monella meillä on kodinkonehuollon
lisäksi monia muita tukiliiketoimia jolla
pyrimme parantamaan tulostamme. Ainakin ILP ja aurinkosähkö -liikkeissä odotetaan helteitä. Silloin ei enää tarvitse myydä, riittää kun kuluttaja saa tuotteensa
nopeasti. Tässä on syytä pitää järki kädessä ja ottaa tuotteesta kunnon hinta.
Tammikuussa sitten voi tinkiä. Sitten kun
ne helteet alkavat, niin muistakaa tekin
nauttia niistä. Lämpö auttaa meitä taasen jaksamaan talvella tiukoissa askareissamme.
Tiukkuutta onkin luvassa. Kuten kaikki olemme huomanneet, on asiakasveloitustöiden määrä laskenut huomattavasti.
Iso osa meistä joutuu tekemään nykyisin
enemmän takuutöitä kuin veloitettavia
töitä. Kuten tiedämme, on takuutöiden
korvaus naurettavan pieni. Tämä yhtälö
alkaa olla kestämätön, varsinkin niillä
liikkeillä jotka työllistävät useamman

teknikon. Teknikko kun saa palkkaa ihan
saman verran teki hän sitten takuutöitä
tai ei. Tämä alihinnoittelu tulee vääjäämättä näkymään yrityksien tuloksessa ja
mahdollisuudessa elää. Mikäli kodinkonehuoltojen saamaan takuutyö korvaukseen ei tule parannusta, on vaarana, että
tämä hieno erikoisala poistuu maastamme. Tämä olisi suuri isku kansakunnallemme. Edellytänkin että jokainen maahantuojan edustaja miettii tätä ja jos on
kanssamme samaa mieltä, niin esittää
asiansa esimiehilleen. Nyt olemme tilanteessa jossa voimme vielä korjata alamäen. Ennen kuin tästä tulee syöksykierre.
Kuluttajat haluavat laadukasta jälkimarkkinointia. Tässä on nyt loistava tapa erottautua kilpailijoista ja saada oman myynnin luvut nousuun. Sillä huono jälkimarkkinointi tappaa myyntiä.
Kuten viimeaikoina on huomattu,
myös maahantuojien organisaatiot voivat
huonosti. Muutama merkki on joutunut
tai joutumassa lopettamaan huollon
edustuksen maassamme. Tämä on todella ikävää kuluttajille ja meille huolloille.
Koska laskuja jää meille maksamatta,
niin pitäkää todella huoli siitä että laskutatte takuutyönne nopeasti. Ja jos teidän
laskuillanne on pitkä maksuaika, niin älkää maksako omiannekaan vitkuttelijalle
yhtään nopeammin. Sillä vain rahalla on
merkitystä. Muistakaa myös, että voitte
priorisoida maahantuojia. Palvelkaa heitä
samalla tasolla miten he palvelevat teitä.
Apuna taloudelliseen tilanteeseemme
saamme toivottavasti kotitalousvähennyksestä. Asia on edennyt kohtuullisen
hyvin uuden hallituksemme kansanedustajien keskuudessa. Useampi hallituspuolueiden kansanedustaja on asiallemme myönteinen. Hyvillä paikolla asiaamme edesauttavat Timo Heinonen (KOK)
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Puheenjohtajan mietteitä
kesän kynnyksellä
valtionvarainlautakunnan jäsenenä ja
Antti Kaikkonen (KESK) puhemiesneuvoston jäsenenä. Heidän kanssaan olen
aktiivisessa yhteydessä asian tiimoilta.
Muistakaa tekin ottaa yhteyttä alueenne
kansanedustajiin. Haastan tässä myös
maahantuojat tukemaan hankettamme.
Tässä on kysymys myös kestävästä kehityksestä. Kaikillehan ympäristöarvojen
pitäisi olla tärkeitä.
Syksyn vuosikokoukseen suuntaamme tutkimaan miten hyvin naapurikansallamme ruotsalaisilla menee. Pakatkaa
siis koko perhe mukaan ja tulkaa viihtymään yrittäjäkollegoiden kanssa risteilystä. Täällä saa rauhassa vaihtaa mielipiteitä asioista ja loistavaa vertaistukeakin on tarjolla. Emme unohda perheen
pienimpiäkään reissussa emmekä seuralaisia. Tulkaa joukolla mukaan vuoden
tärkeimpään viikonloppuun.
Kyllä ne helteet vielä tulevat, älkää
huoliko. Aina on tullut kuumia päiviä. Pitäkää itsestänne, lähimmäisistänne ja
työntekijöistänne huolta. Sillä vain hyvinvoiva ihminen pystyy tekemään tuloksellista työtä. Ei työpäivän pituus ole itseisarvo. Itseisarvo on se miten tehokkaasti
työtuntimme käytämme. Jokainen meistä
tarvitsee lepoa. Ei muuta kuin onget olalle ja järvelle!

Mikko

VUODEN HUOLTOAUTO
JA VUODEN
Osallistu
Vuoden huoltoauto
- jaHUOLTOLIIKE
2015
Vuoden
huoltoliike 2015 -kisoihin
VUODEN HUOLTOAUTO kisaan voi osallistua kaikki Suomen
Kodinkonehuoltojen Liiton jäsenliikkeet.
Säännöt ovat seuraavat:
- lähetä kuvat huoltoautosta toimistolle viimeistään ti 1.9.2015
mennessä PDF-muodossa (mukaan myös yrityksen tiedot)
- vähintään 3 kpl kuvia ulkoa ja sisältä
Kuvat julkaistaan perjantaina ja jäsenliikkeet saavat äänestää
vuoden huoltoautoa lauantaina. Eniten ääniä voittanut auto/
liike palkitaan perjantaina 30.10.2015 klo 17.00 alkavassa tilaisuudessa.
VUODEN HUOLTOLIIKE kisaan osallistuvat kaikki Suomen Kodinkonehuoltojen Liiton jäsenet automaattisesti. Valintakriteerit voivat muuttua vuosittain.
Tämän vuoden valinnan suorittaa hallitus ja kriteereitä ovat:
- liiton merkki näkyvästi esillä
- yritys tuo liittoa esille www-sivuilla ja ulkomainonnalla
- yritys on selkeästi kodinkonehuoltoliike
- www-sivut ovat ajan tasalla ja selkeät
- mukana liiton järjestämissä tilaisuuksissa
Voittanut yritys palkitaan perjantaina 30.10.2015 klo 17.00 alkavassa tilaisuudessa.
Terveisin,
Suomen Kodinkonehuoltojen Liiton hallitus
TOIMISTO
puh. (02) 733 7300
skhl@skhl.fi

Vuoden 2014
huoltoliikkeeksi valittiin
Karin Kodinkonehuolto
Lappeenrannasta
Hallitus valitsi Karin kodinkonehuollon vuoden
huoltoliikkeeksi seuraavin perusteluin:
Yritys tuo mainonnassaan sekä toiminnassaan esimerkillisesti esille jäsenyytensä Suomen Kodinkonehuoltojen
Liitossa. Kari Karhu on osallistunut myös aktiivisesti liiton
toimintaan.
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Puhdasta energiaa
AURINGOSTA
Markkinoiden parhaat
aurinkoenergiaratkaisut
AURINKOPANEELIT

SUOMALAISTA

VAPAA-AJAN ASUNTOIHIN,

AURINKOPANEELITUOTANTOA

VENEISIIN JA MATKAILUAJONEUVOIHIN

Areva Solar Oy / Areva Service Oy
Satamakatu 20
24100 Salo
Puh. 02 737 5777
www.arevasolar.fi / www.arevaservice.fi

AURINKOSÄHKÖ
Tiesitkö, että parhaimmillaan aurinkosähköllä voi tienata!
Aurinkosähkön hyödyntämisestä ei koidu minkäänlaisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöllemme ja se käy kaikille. Kun omakotitaloihin, yritysten toimipaikkoihin ja maatiloille asennettavat aurinkosähköratkaisut kytketään
suoraan sähköverkkoon, voi aurinkosähkön ylituotannon myydä sähköyhtiölle. Alkuinvestointien jälkeen sähkön tuottaminen on ilmaista. Yritykset ja maatilat saavat energiatukea ryhtyessään tuottamaan aurinkosähköä,
jopa kolmasosan uusiutuvan energiantuotannon alkuinvestoinneista voi kattaa tuilla. Autamme mielellämme
mahdollisten tukien selvittämisessä ja hakemisessa.
Aurinkosähkö on varteenotettava energiamuoto kaikille, jotka haluavat lisätä omavaraisuuttaan ja pienentää
ulkopuolisesta energian ostamisesta muodostuvia kustannuksia. Aurinkosähköllä voit pienentää kustannuksia
jopa kolmasosalla. Nykyaikaiset piistä valmistetut aurinkopaneelit ovat oikein asennettuina suomalaisen sään
kestäviä ja täysin huoltovapaita, eikä niiden teho vähene vuosikymmentenkään kuluessa. Aurinkopaneelin
hyötysuhde kasvaa viileässä ilmassa. Eli se mikä osittain vähemmällä auringonsäteilyllä hävitään, voitetaan
paremmalla hyötysuhteella.
Ensimmäinen Suomalainen perusaurinkopaneeleita tuottava tehdas SaloSolar Oy on aloittanut tuotannon
Toukokuussa. Tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä yhdessä vuorossa 25 kW vuorokaudessa, mikä tarkoittaa
noin 90-100 paneelia päivässä. Tehdas tuottaa pääsääntöisesti 1,6 neliömetrin kokoisia 265 W paneeleita.
Areva Solar Oy toimii SaloSolar Oy:n myyntiyhtiönä.
Areva Solarin yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Huolto Järvi Oy Salosta ja Kodinkonehuolto Urpo
Ranta Ky Järvenpäästä. Ota yhteyttä, niin laitamme yrityksesi sähkölaskut kuriin!
Areva Solar Oy
Satamakatu 20
24100 Salo
02 737 5777
info@arevasolar.fi
www.arevasolar.fi

ASTRUM-KESKUS
SALOSSA
Suomen suurin
aurinkovoimala vuonna 2013.
Tuottaa aurinkösähköä 300 MWh
ympäri vuoden. Voimalan 1344
aurinkopaneelia peittävät noin
4000 neliömetriä kiinteistön
kattopinta-alasta.
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–
huoltoliikkeiden toiminnanohjaus
Tribuni-toiminnanohjaus on kehitetty
erityisesti kodinkone-, pienkone- ja
kylmälaitehuoltoyrityksille.

Tribuni–toiminnanohjausjärjestelmää
tuottaa IMPALA Services Oy, jolle oikeudet
ohjelmistoon siirtyivät liiketoimintakaupan
myötä. IMPALA:n omistavat samat tahot,
jotka ovat kehittäneet ohjelman. Tästä johtuen ohjelmiston kehitys ja jatkuvuus on
taattu.
Tehokkaasti yrityksen toimintaa palveleva ohjelmisto säästää aikaa ja parantaa
yrityksen toimintojen hallittavuutta ja laatua. Ohjelmiston käyttöönottoa suunniteltaessa kaiken keskiössä on yrityksen toiminta; ohjelmisto tulee palvelemaan yrityksen tarpeita ja tukemaan yrityksen toimintaa. Tehokas toiminnanohjausohjelmisto on suunniteltu huoltotoimialan yrityksille, tällöin toimialan yritysten ei tarvitse muuttaa toimintatapojaan ohjelmiston
mukaisiksi, vaan ohjelmisto on suunniteltu
toimialaa varten.
Tribuni-Huoltoliikkeiden toiminnanohjausjärjestelmän avulla useat yrityksen toiminnot, työt ja toimipisteet linkittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voidaan helposti hallita ja tarkkailla. Jokapäiväiset työt
kuten asiakashallinta, myynti, varastohallinta, laskutus, työajan- ja töiden seuranta
ja kalustonhallinta ovat kaikki yhdessä järjestelmässä jolloin yrityksen toiminnasta
on saatu tehokkaampaa tiedon liikkuessa
saumattomasti eri osien välillä.
Ohjelmiston avulla hallitaan asiakasrekisteriä, johon kirjataan tarvittava asiakas-

ta koskeva tieto, tehdyt työt ja yhteydenotot. Huoltoyrityksen toiminnan kannalta
tärkein ominaisuus on huoltotöiden hallinta. Huoltolomakkeelle kirjataan tullut työtilaus, päivitetään sen etenemistä vaiheittain ja lisätään työ-, varaosa- ja muut kustannukset. Huoltojen tiedot viedään työkalenteriin ja niiden etenemistä seurataan
vaiheittain. Näin kaikki työt pysyvät hyvin
organisoituina ja toiminta on laadukasta. Jo
pienelläkin työntekijämäärällä voidaan hallita työmäärää helpommin kuin pitämällä
käsin kirjaa – eikä töitä jää laskuttamatta.
Valmiista huolloista saadaan luotua laskut ja myös maahantuojien vaatimat raportit saadaan luotua suoraan ohjelmasta kirjaamalla lomakkeelle tarvittavat tiedot jo
huoltoa suoritettaessa. Kaikki ominaisuudet on suunniteltu yrityksen toimintaan sopiviksi ja ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti
alan yritysten tarpeiden ja ideoiden mukaan. Esimerkiksi liiton vuosikokouksessa
saadun palautteen perusteella työkalenteriin alettiin heti tehdä tarvittavia uudistuksia. Myös ohjelmiston kehittäjän puolesta
uusia ideoita ohjelmistoon tulee tekniikoiden kehittyessä sekä muille toimialoille
tehtyjen ratkaisujen pohjalta.
Ylläpidon puolesta huolehditaan esimerkiksi tulevista alv-muutoksista ja niiden
vaikutuksesta ohjelman eri osiin. Tribuniohjelmistoa käyttävät huoltoliikkeet ympäri Suomea suurimmista pienimpiin ja kaikki
ovat samaa mieltä ohjelmiston tarpeellisuudesta heidän toimintaansa tukevana tekijänä.
Tribuni-Huoltoliikkeiden toiminnanohjaus ominaisuuksia ja käytön hyötyjä:

Ominaisuuksia:
•
•
•
•
•
•
•

asiakasrekisteri
huollot
työkalenterit
varastonhallinta
kassa
laskutus
www tilauslomake

Hyötyjä:
• parempi asiakaspalvelu
• vähemmän rutiineja ->
enemmän huoltotöitä
• nopeampi laskutus
• ei tietojen kirjaamista
moneen eri paikkaan
• yrityksen toiminnan laatu
paranee

Tribuni tarjotaan pilvipalveluna, jolloin
sinun ei tarvitse ostaa sovellusta. Sen sijaan maksat edullista kuukausimaksua. Sinun ei tarvitse ostaa kalliita palvelimia, ohjelmistolisenssejä tai palkata kokoaikaista
IT-tukihenkilöä. Kuukausimaksun hinnalla
saat toiminnanohjausjärjestelmämme
käyttöösi, teknisen tuen ja järjestelmän ylläpidon. Tribuni-Huoltoliikkeiden toiminnanohjausjärjestelmä on tehty tarpeitanne
vastaavaksi, ja kuukausimaksu skaalautuu
yrityksesi työntekijöiden mukaan, joten et
maksa milloinkaan turhasta. Käyttöönotto
on tehty helpoksi pienimmillekin huoltoliikkeille. Kirjautumalla ohjelmiston käyttäjäksi internetsivujen kautta riittää.

Henri Koivumaa,
toimitusjohtaja
IMPALA Services Oy
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Uusi jäsen Jyväskylästä
Kylmä- ja kodinkonehuolto
J.Hokkanen Oy liittyi jäseneksemme
Huoltoviestin toimituksen matkalla
Jyväskylään.

Toimitus päätti käydä juttusilla Jari Hokkasen luona, koska oli kuullut huhua hänen
halustaan liittyä jäseneksi ja näinhän tapahtuikin.
Kylmä- ja kodinkonehuolto J.Hokkasen
perusti isä Jouko Hokkanen 1.4.1987. Jari
Hokkanen tuli töihin yritykseen 1987 ja
vuonna 2008 Jari siirtyi sukupolvenvaihdoksen myötä omistamaan yrityksen.
Yritys on toiminut nykyisissä tiloissa viisi vuotta, mutta samassa osoitteessa 25
vuotta. Tarvikekaupan osuuden pienentymisen johdosta on myös mietitty toimitilojen siirtämistä pois Jyväskylän keskustasta. Nykyisin parkkitilaongelma on päivittäinen tuska. ”Itse toimintaan en halua muutoksia”, toteaa Jari. Toimitus pani merkille
vierailunsa aikana eritoten pölypussikaupan vilkkauden.
Kylmä- ja kodinkonehuolto J.Hokkasen
liikevaihto koostuu puoliksi kodinkonehuollon, sekä pesulakoneiden ja kylmäkoneiden kesken. Merkkeinä mm. Allaway,
Ufox, Miele, Gram, Candy, Hoover, Franke,
Grundig ym…

Tällä hetkellä Hokkanen työllistää itsensä lisäksi viisi henkilöä.
Teimme hänelle kysymyksen” Miksi liittyä liittoon?”
Jari hymyili ja vastasi heti: ”Liitosta saa
alaa koskevaa tietoa, sekä pidetään ajan tasalla lainsäädäntöön ja työnantajaa koskevissa asioissa. Vuoden kohokohtaa Vuosikokousta unohtamatta”
Anu ja Mikko
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Sirpa Kotilainen ja Jari Hokkanen.

Keski-Suomen Kodinkonehuolto
Toimituksen saapuessa Jyväskylän rautatieasemalle oli meitä vastassa Arto Pynnönen kuskeineen. Toimitus totesi Jyväskylässä kaiken olevan niin hyvin, että johtajat
kulkevat MB takapenkillä.
Pekka Pynnönen perusti yrityksen 1970.
Arto Pynnönen meni armeijan jälkeen opiskelemaan alaa Lahteen ns. pitkälle kurssille
Nurmelan Matin oppiin. 1983 Arto aloitti
työt yrityksessä. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1993.
Keski-Suomen Kodinkonehuolto on ollut
aina puhdas kodinkonehuoltoliike. Arto on
miettinyt useampaan kertaan laajentaa toimintaa mm. ilmalämpöpumppuihin ja pesulakoneisiin.
”Ilmalämpöpumppuja ei otettu, koska
edustajia tuli kuin sieniä sateella”, toteaa
Arto, mutta pesulakoneet ovat vielä hänen
harkinnassaan.
Merkkeinä tällä hetkellä ovat mm. Upo,
Electrolux, AEG, Rosenlew ja Whirlpool.

Vuoden huoltoliike 2000 -kunniakirja.

Mikko Ranta ja Arto Pynnönen uudessa toimistossa.
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Alussa yrityksessä työskenteli omistajan lisäksi yksi henkilö, tällä hetkellä yritys
työllistää 1+3. Suurin työllistäjä on Jyväskyläläiset vuokra-asuntoyhtiöt mm. Jyväskylän kaupunki ja opiskelija-asunnot. Vuokraasunnot on iso työllistäjä, joka työllistää 1,5
henkilötyövuotta.

Tavarat ovat järjestyksessä huollon
tiloissa.

Ammattitaitoisten työntekijöiden saanti
on ollut Keski-Suomen Kodinkonehuollolle
helppoa.
”Ollemme saneet jo valmiiksi koulutettuja henkilöitä tai koulutettu itse heidän
ammattiin”, toteaa Arto.
Alussa työ tehtiin enemmän kentällä.
Vuodesta 1985 vuoteen 2000 tarvikekauppa ja pienkoneiden korjaukset lisääntyivät,
jonka jälkeen taas työt siirtyneet enemmän
kentälle.
Keski-Suomen Kodinkonehuolto ehti toimimaan päivälleen 45 vuotta Jyväskylän
keskustassa aseman kupeessa ja nyt uusissa tiloissa Seppälän pienteollisuusalueella. Syynä muuttoon oli omien autopaikkojen puute keskustassa. Seppälän alue on
voimakkaasti kasvava alue, missä isot
kauppakeskukset ovat lähellä. Uusien tilojen myötä odotetaan asiakasvirtojen lisääntyvät ja pajalle tuotavien koneiden
näin lisääntyvän.

Keski-Suomen Kodinkonehuolto on pitkäaikainen liittomme jäsen ja Arto Pynnönen on toiminut hallituksessa moneen otteeseen ollen tälläkin hetkellä hallituksen
jäsen. Kysellessämme liiton tärkeydestä
häneltä oli vastaus selvä:

” Vuosikokoukset ennen kaikkea. Niissä
pääsee keskustelemaan kollegojen kanssa
asioista ja samalla oppii itse uusia asioita. En osaa ajatella etten kuuluisi liittoon”, toteaa näin Arto Pynnönen.
Anu ja Mikko

Uuden yrityksen sisääntulo
Seppälän pienteollisuusalueella.
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Robotti-imurit käytännön testissä
TTS Työtehoseura testasi seitsemän
robotti-imuria koeolosuhteissa ja viisi
kotitaloutta kokeili niitä käytännössä.
Imurit olivat parhaimmillaan selkeälinjaisissa, väljästi kalustetuissa tiloissa joissa ei ollut kevyitä tavaroita lattiatasossa.
Nurkkien ja eripaksuisten mattojen imurointituloksissa oli toivomisen varaa.
Myös mattojen hapsut, sähköjohdot ja
kevyet matot tuottivat roboteille ongelmia. Testitalouksien arvioiden mukaan
robotti ei korvaa perinteistä imuria, mutta sopii hyvin ylläpitosiivoukseen ja kiireapulaiseksi.
Testin robotti-imurit olivat käyttökokeissa viidessä eri kotitaloudessa. Lisäksi imurit testattiin 60 m2 kokoisessa testitilassa, jossa oli eripaksuisia mattoja,
kovaa lattiapintaa, kynnyksiä, portaikko,
sokkeloisia tiloja ja oviaukkoja. Käyttömukavuudessa arvioitiin muun muassa
imurin eri osien puhdistus, palautuminen
telakkaan, imurointiääni, ohjaustaulun
käytettävyys, paino, käsiteltävyys sekä
käyttöohje.

Täydellistä robotti-imuria
ei löytynyt
Robotti-imurien suorituskyky- ja käyttöominaisuuksissa oli eroja, mutta kokonaisuutena ne olivat melko tasaväkisiä. Toisissa imureissa tulos oli parempi matoilla,
toisissa kovilla lattioilla ja nurkissa.
”Koetalouksien kokemuksien mukaan
useimmat laitteet ruttasivat kevyitä mattoja, jäivät kiinni hapsuihin ja siirtelivät
tavaroita. Pari imuria juuttui kynnyksiin
tai kulmikkaan muotonsa vuoksi tuolinjalkojen väliin. Jotkut siirtelivät tavaroita
ja kaatoivat eläinten ruokakuppeja. Testiradalla imurit toimivat paremmin kuin
olosuhteiltaan erilaisissa koetalouksissa”, kertoo tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.

Testiradalla navigointi sujuvaa,
koetalouksissa vaihtelevaa

van epämiellyttävää pölyämisen ja käsien likaantumisen takia.

Kamerat ja sensorit parantavat imurien
navigointikykyä ja estävät putoamisen ja
törmäilyt. Monipuolisissa imureissa imurointiteho säätyy alustan mukaan tai kun
imuri havaitsee pölyä tai tahran esimerkiksi akustisen tunnistimen avulla. Robotti-imuri tunnustelee edessä olevia esteitä joustavan puskurin tai kameroiden,
led- tai ultraäänitunnistimien avulla. Ensimmäisillä siivouskerroilla on hyvä seurata, miten robotti pärjää kotona. Esimerkiksi pitkät ja kapeat käytävät, sokkeloiset tilat, tummat lattiat, pimeys, sekä kalusteiden muoto ja eripaksuiset matot
saattavat häiritä sen työtä. Siivottavia tiloja voi tarpeen mukaan uudelleensisustaa
robottisiivoukseen paremmin sopiviksi.

Robotti-imuri helpottaa arjessa

Esisiivousta tarvitaan
Käyttöohjeissa neuvotaan nostamaan
särkyvät ja kevyet esineet, nyörit, verhot,
sähköjohdot ja hapsut pois lattialta ennen imuroimista. Ohjeita kannattaa noudattaa, sillä robotin alle sotkeutunut sähköjohto voi vetää särkyviä laitteita lattialle. Kotiin palaavia odottaa ikävä tilanne,
jos imuri on levittänyt harjaksien mukana
kotieläimen ruokakupin sisällön ympäri
asuntoa. Sisällä vapaana liikkuvien kotieläinten ja robotin kahdestaan jättämisestä voi seurata sotkua, jos eläin oksentelee tai ripuloi.

Pölysäiliön tyhjentäminen
epämiellyttävää
Koetaloudet kritisoivat robottien puhdistustoimenpiteitä. Pölysäiliöt olivat pieniä
ja hankalia puhdistaa ja harjaksiin sekä
telan akselien ympärille kiertyi hiuksia ja
muuta roskaa tiukalle sykerölle. Puhdistustoimien todettiin vievän aikaa ja ole-

14

Robotin siivoustulos ei ole letkuimurin
veroinen, joskin kovalla lattiapinnalla se
pärjää melko hyvin. Puutteista huolimatta robotti-imurit viehättivät koetalouksia,
joiden mielestä ne täydentävät letkuimuria ja sopivat hyvin ylläpitosiivoukseen.
Robotti-imureiden välillä on eroja, joten
testituloksien tarkastelussa kannattaa
keskittyä niihin robotti-imurin ominaisuuksiin, joilla on merkitystä omassa taloudessa.
”Esimerkiksi kynnysten ylityskyky ei
ole ratkaiseva valintaperuste, jos kotona
ei ole kynnyksiä. Akun latausaika, latauksen riittävyys ja valmiustilan sähkönkulutus ovat myös huomionarvoisia valintakriteerejä”, neuvoo Tarja Marjomaa.
Toimintarajoitteiselle henkilölle robotti tuo helpotusta arkeen, kunhan siivottavat tilat suunnitellaan robotille sopiviksi.
Kaukosäädin lisää käyttömukavuutta.
Robottipölynimureissa on valinnanvaraa. Halvimman robotin saa 50 eurolla,
mutta kameroiden avulla skannaavat, siivousreitin suunnittelevat ja oppivat robotit maksavat jopa tuhat euroa.
Lisätietoja:
tutkija Tarja Marjomaa
p. 044 714 3698
tarja.marjomaa@tts.fi

Testissä olivat mukana:
• Dirt Devil Libero
• iRobot Roomba 880
• LG Hom-Bot Square VR6270LVMB
• LG Hom-Bot Square VR6340LV
• Miele Scout RX1
• Neato Botvac 85
• Samsung Powerbot VR9000

Huolto-uutisia Piketasta
Piketa on solminut huoltosopimuksen Norjalaisen Temptech A/S:n kanssa sopimus käsittää Tempcold viinikaappien huoltoa Suomessa. Piketa tulee toimimaan
keskushuoltona, ja varaosat tullaan lähettämään suoraan toimittajan varastolta.
Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole varmaa mistä maasta osat tulevat.
Myös toinen huoltosopimus on tehty
SMEG:in kanssa. Malmössä pääkonttoria
pitävä SMEG Ruotsi on jo pidempään hoitanut Ruotsin lisäksi myös Norjan ja Tanskan
jälkimarkkinointia, ja alkoi helmikuussa
hoitamaan myös Suomea Piketan avustuksella. Kaikki tuotteet jotka on myyty
1.1.2015 jälkeen sekä vanhempien vielä takuuaikaisten laitteiden huoltokutsut, jotka
on aloitettu em. päivämäärän jälkeen kuuluvat SMEG:in uudelle organisaatiolle,
muista huoltokutsuista vastaa VM Trade.
Tällä hetkellä uusi huoltoverkosto on jo
tehty, mutta sitä vielä täydennetään joiltain osin.
Sen sijaan yhteistyömme Moccamasterin kanssa keskushuoltona päättyy 30.9.
Tulemme sanomaan huoltosopimukset
huoltoliikkeidemme kanssa irti tuosta päivästä. Moccamaster Nordic tulee rakentamaan siihen mennessä oman huolto-organisaationsa.
Keväällä tehtiin myös eräänlaista historiaa. Grundig ja Smeg pitivät ensimmäiset
huoltokurssinsa Suomessa (maahantuojilta saatu tieto).

Grundig Huoltokurssi. Kai Hansen esittelee Viitasaaren kurssilaiselle Grundig pesukonetta. Per Endsjoe (toinen oikealta)
seuraa koulutuksen edistymistä.

Loimaan kurssilaisia.

Maaliskuulla Grundig piti oman kiertueensa. Huoltokursseja pidettiin kahdessa
paikassa, Viitasaarella ja Lahdessa. Koulutuskiertueella oli mukana Pohjoismaiden
huoltopäällikkö Per Edsjoe, tekniset asiantuntijat Trond Sildnes, Kai Hansen, sekä allekirjoittanut.
Kurssilla kuultiin katsaus Grundigin ja
Arcelikin historiaan, sekä käytiin läpi Grundigin Pesukonetta, Tiskaria, ja kylmälaitetta. Kiitokset erityisesti Trondille videomateriaaleista.
Toukokuussa oli sitten Smegin vuoro.
Smeg:in kouluttajana oli allekirjoittaneen

Lahden kurssilaiset juuri todistukset saaneina.

lisäksi pohjoismainen huoltopäällikkö Jörgen Strid. Kiersimme Jörgenin kanssa kolmella paikkakunnalla Lahdessa, Loimaalla, ja Espoossa. Myös Jörgen piti pienen
briiffauksen Smeg:in historiasta. Sitten
perehdyimme todella syvällisesti lattialieden erillisuunin tiskarin ja retrojääkaappi
FAB:in saloihin. Eipä ole vähään aikaan
kursseilla purettukaan laitteita yhtä paljon. Tuli allekirjoittaneenkin harjoiteltua
kasaamista varsin perusteellisesti. Saimme erityisesti näistä Smeg:in kursseista
varsin positiivista palautetta. Kiitokset on
välitetty Jörgenille.
Kari Järvinen

Smeg-huoltokurssi. Huoltopäällikkö Jörgen Strid purkaa
erillisuunia.
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AK Agentuuri A.Koskenmaa

KODINKONEHUOLLON MITTALAITTEIDEN
Sähkölaite- ja konekorjaajan
mittalaitteet sekä infoa standardien
vaatimuksista mittauksien osalta.

Sähkölaitehuollon/konekorjaajan
tauslaitteet. Lopputarkastuksiin.

mit-

Metrel MI 3311 GammaGT/jokaisen huoltoliikkeen työkalupakkiin kuuluva mittari tekee kaikki vaadittavat mittaukset!
Pieni ja kätevä niin omaan työpajaan
kuin keikalle mukaan.
Helppokäyttöinen ja selkeä näyttö,
suomenkielinen käyttöopas ja pc-ohjelma huollettujen/korjattujen laitteiden
dokumentointiin!

Teknistä tietoa: Vaadittavat mittaukset
esim. kodinkonehuoltoliikkeen töissä!
– Suojajohdon/liitosjohdon testaus
(200Ma tyypillisesti kotitalouskoneille) 0,00-1999Ω
–Eristysvastusmittaus (250,500V DC)
0,00-199,9MΩ
– Vuotovirran mittaus(0,00µA-20Ma.
ei käytönaikainen=standardinmuk
ainen vaatimus)
– Lisäksi: Jännite- ja liitosjohtojen

kunnon (PE-L-N) PASS, FAULT -testit
– Yksityiskohtaiset tiedot käyttöoppaassa
–Til info: Mittari MI 3311
–3-vaihe adapteri 16A. (A1316)
Koneiden sähkölaitteistojen käyttöönottotesteri ns. konetesteri Sfs 60204-1 mukaan.
Metrel MI 2170 MultiServicer on kone-/
sähkölaitetesteri yhdessä mittalaitteessa! Silloin kun valmistetaan koneita tai
korjataan niitä (myös sähkölaitteita). Mittari antaa lisämahdollisuuksia huoltoliikkeille ja korjaamoille laajentaa toimintansa.
Teollisuuden tuotantokoneiden korjaustoimintaan ja riskiarvioihin ja turvallistustöihin! +10A AC suojajohtojen testivirtaa käytetään tyypillisesti teollisuuskoneiden testauksissa ja kuten myös mittarin Jännitelujuus testit 1kV ja 2,5kV!
MI 2170 tekee kaikki Konedirektiivin mukaiset mittaukset +sähkölaitteiden testaukset. Suomenkielinen käyttöopas ja
ohjelmisto dokumentointiin.

Teknistä tietoa:
Konedirektiivin mukaan mittaa:
– Suojajohtojen testaus 200Ma,(+10A
AC tyypillisesti teollisuuden koneille)
– Eristysvastus 500V DC
– Jäännösjännitemittaus
– Jännitelujuus 1kV, 2.5kV
– Vuotovirtamittaukset (ei käytönaikainen ja käytönaikainen)
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– Erovirta ja tehomittaus (1-vaihe
		 laitteiden kuormitus enintään 16A
sininen rasia mittarissa ns. 		
toiminnalisia testejä)
Käyttöasetus Vna 403/2008 (Lyhennetty katsaus)
Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus. Erityisesti tämä on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien, ulkoiseen rakenteeseen automaattisten toimintojen ja sähkön aiheuttamiin vaaroihin.
Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä välittömästi niiden poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä toimilla.

Huoltoliikkeen mahdollisuudet
Työpaikoilla on runsaasti sähkölaitteita,
joita käytetään päivittäin. Ne ovat työvälineitä. Jos työväline on vanha, on sen sähköiset liitännät, liitokset, ajan patinoimia.
On paljon sähköturvallisesti vaarallisia
sähkölaitteita. Vuoden 2012 aikana oli
vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu korvausmäärä vahingoissa n. 200 miljoonaa
euroa. Yleisin paloviranomaisen toteen
näyttämä syy vahinkoon oli viallinen
sähkölaite tms. Maatiloilla vahinko sattui
72 miljoonan euron edestä.
Suomessa on käytössä noin 300 000
vanhaa sähkölaitetta, jotka ovat ennen
1995 valmistettuja. Ne tunnistaa siitä, että
niillä ei ole CE-merkintää arvokilvessään.
Haltijan vastuu siis velvoittaa työnantajia pistämään nämä vaaralliset sähkö-

VAATIMUKSISTA
laitteet alan ammattilaisella ns. käyttöasetuksen edellyttämälle tasoille.
Huomaa: Sähköalan määräaikaistarkastus ei koske koneita/sähkölaitteita.
Ne jäävät oman onnensa nojaan ja harvoin ennen vahinkoa monikaan tietää mitä olisi pitänyt tehdä! Koneelle/sähkölaitteelle on helposti tehtävissä riskiarviointi
(avaamalla pellit, katsomalla kaapelit, liitosjohdot ja kirjattava ongelmat paperille). Korjataan viat. Mitataan sähkölaite/
konetesterillä työn jälki ja laite on turvallistettu! (Ei asennustesterillä).
Tällainen menettely sopii käyttöasetuksen sähkön riskien arviointiin työvälineessä!
Sähköiskun mahdollisuus minimoidaan. Omaisuuden, ihmisten ja eläintenkin turvallisuus on taattu!
Kun vakuutusyhtiöt myyvät vakuutuksia on ehdoissa sanottu mm. että Yhtiö
X:ssa vakuutettu kohde täyttää kaikki viranomaismääräykset.
Allekirjoittanut on vakuutusyhtiöiden
riskipäälliköiden kanssa pitänyt monia tilaisuuksia asiasta. Eri kunnat ja siellä se
Yritys X tarvitsee ammattilaista sähkölaitteiden saattamiseksi Vna edellyttämälle tasolle. Kysymys kuuluu lähes joka
paikassa: Kuka meilläpäin tekee tätä työtä? Tarvitaan yhteistyökumppani, joka tekee tiedoin/taidoin, oikein mittauksin
sähkölaitekannan vaatimukset täyttävälle tasolle. (Rajapinnat SFS6000 pistorasialle: käytä asennustesteriä). Liitosjohto
sähkölaitteesta kuuluu laitteen osaksi.
Se tarkastetaan laitetestereillä/konetesterillä ja lisäksi koko laitteen sähköiset
kytkennät.
Standardien mukaan komponenttivaihto ei ole mitattavaa työtä vaan ns.kaapelivaihto tai sen kiristys (Sfs 60204-1).
Esim kolmivaiheroikka on se yksinkertaisin jotka tehtaat tarkastuttaisi. Myös
taloyhtiöiden pesukoneet, pk-sektorin

koneet, koulujen sähkölaitteet keittiöissä. Työstökoneet!
Huomioidaan vielä, että jokainen vahinko on liikaa ja sähkön osuus vahingoista on 75 % Kaikki vahingot käsitellään työsuojelurikoksina. Vastuussa on
fyysiinen ihminen ja usein hänet määrää
sellaiseksi käräjäoikeus. Se voi olla tekninen toimi, isännöitsijä, sähkötöistä
vastaava tai käytönjohtaja. Viime kädessä yrityksen toimitusjohtaja! Harva sanoo, että et saa turvallistaa sähkölaitekantaamme. Halutaan, että se tehdään,
jotta vakuutusturva on sata prosenttia.
Kodinkoneliikkeet,konehuollot,sähkölaitehuoltoliikkeet: Suomessa on näinä
talouden vaikeina aikoina erittäin paljon
vanhoja sähkölaitteita, joita työssä käytetään. Tarjolla on laskutöitä!
Kun valmistetaan, korjataan tai huolletaan koneita tai sähkölaitteita on aina
muistettava, että sähköturvallisuuslaki
edellyttää testausta ja todennusta.
(Sähköturvallisuuslaki 410/1996, ktm
1193/1999 ja Vna 498/1996) konedirektiivi on tärkeä ja Suomi soveltaa vna
400/2008 koneasetus ja vna 403/2008
käyttöasaetus joilla konedirektiivin vaatimukset toteutetaan! Sähkölaite ja konetesterit on valmistettu Euroopan En ja Sfs
Standardia mukaillen, jolloin En/Sfs
60204-1 mukaiset mittaukset ovat mittareissa.
Toki Saksan vde 701/702 normit ovat
pohjana sähkölaitetesterien mittauksiin,
joilla saavutetaan sähköturvallisuuslain
vaatimus!
Dokumentointi eli jäljitettävyys on kaiken edellytys. (Kone/sähkölaitevalmistaja
CE-merkinnän alainen esim. konetekniset
asiakirjat on oltava viranomaisen saatavilla kymmenen vuotta. Huoltoliike-jäljitettävyys viisi vuotta). Asiakkaan laitteeseen
liittyvät pöytäkirjat kannattaa säilyttää
(tarvittaessa voi näyttää toteen huollon
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työn jälkeisen tilan jos esim. vakuutusyhtiö kysyy vahinkotapauksissa yms). Muuten ovat vitsit vähissä!

Kun korjaat tai huollat sähkölaitetta tee seuraavat testit:
– Maadoitus/liitosjohdot +200Ma tai +10A
AC (jos liitosjohto enint 5 m raja 0,3Ω). Riippumatta liitosjohdon pituudesta resistanssi ei saa ylittää koskaan 1Ω.
– Eristysvastusmittaus 500V DC. Saavutettava >1MΩ
– Vuotovirtamittaus tulokset ovat erilaisia eri suojausluokan sähkölaitteille.
Suojausluokan 0 ja III laitteet 0,5 milliampeeria, luokan II laitteet 0,25 milliampeeria, luokan 1 siirrettävät laitteet 0,75 milliampeeria., luokan 1 kiinteät laitteet 3,5
milliampeeria, suojaluokan 1 kiinteät laitteet joissa lämpövastus 0,75milliampeeria tai 0,75 milliampeeria/kW.
Luokat 0=maadoittamaton pistoke,
1 luokka=maadoitetulla tulpalla,II luokka
on suojaeristetty sähkölaite ja III luokka
on pienoisjännitteinen laite.
Konepuolella PE-Jatkuvuus tehdään
esim.jännitealenemana/resistiivisenä
mittaamalla ja Jännitelujuus yleensä uusille markkinoille saatettaville koneille ja
keskuksille SFS 60204-1.
			 Kesäterveisin
Arto Koskenmaa,
tekinen asiantuntija
Voit aina soittaa numeroon 040 064 5783
ja tehdään yhdessä alueellasi käyntiinlähtötoimenpiteet. Muista: ”Mittaamalla
menestyt”.
Opastus ja Koulutus
Tekninen Asiantuntija
AK AGENTUURI
Arto Koskenmaa p. 040 064 5783
arto58@kolumbus.fi
www.akagentuuri.fi

Vuosikokous
30.10.-1.11.2015
SKHL ry:n 39v. vuosikokousta vietämme Päivä Tukholmassa -risteilyllä Helsingistä, M/S Silja Serenade (Liikennöivä yhtiö TALLINK SILJA OY). Tämän vuoden teemanamme on Huoltoliiketoiminta Pohjolassa, unohtamatta
yhdessäoloa ja hyviä keskusteluita kolleegojen kanssa.
Kutsumme kaikki jäsenet/huoltoliikkeet ja yhteistyökumppanit mukaan vuosikokousviikonloppuumme.
Alustava ohjelma:
Perjantai 30.10.2015
15.45-16.00 Lippujen noutaminen aulassa SKHL ry:n pisteeltä
16.00-16.30 Laivaannousu
17.00
Laiva lähtee Helsingistä Tukholmaan
17.00-19.30 New York cocktail, maahantuojien paneeli, arpajaiset, palkitaan Vuoden
Huoltoauto ja Vuoden Huoltoliike
20.00
Illallinen
Lauantai 31.10.2015
7.30-9.30
Aamiainen
9.30
Laiva saapuu Tukholmaan, lähdetään tutustumaan paikallisiin huoltoliikkeisiin
15.45-16.15 Laivaannousu
16.45
Laiva lähtee Tukholmasta takaisin Helsinkiin
16.30-19.00 Kahvibuffet, vuosikokous
20.00
Illallinen
Sunnuntai 1.11.2015
7.30-9.55
Aamiainen
9.55
Laiva saapuu Helsinkiin
PE-SU paketti
1-hengen hytti 468 € /hlö jäsenliike 498 € /hlö ei jäsenliike
2-hengen hytti 325 € /hlö jäsenliike 355 € /hlö ei jäsenliike
Hinnat sis. hytin, aamiaiset, cocktailtilaisuuden (pe), illalliset (pe, la), kahvibuffetin (la) + ohjelman
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 17.9.2015 mennessä puhelimitse tai
sähköpostilla skhl@skhl.fi Lisätietoja saat toimistolta puh. (02) 733 7300.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osallistujien nimet ja laskutusosoite. Matkustajarekisteröintiä varten
tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika (pp-kk-vvvv), kansallisuus ja hyttijako.

Hallituksen kuulumisia
keväältä 2015
Hallitus Electroluxin vieraana.
Kevät on ollut uudelle hallitukselle pohdintojen aikaa. Hallitus on miettinyt kotitalousvähennyksen saantia koskemaan myös
kodinkoneiden korjausta. Asian tiimoilta
on lähestytty kansanedustajia monelta
suunnalta ja keskusteltu heidän kanssa
asiasta. Hallitus on myös keskustellut
maahantuojien kanssa alaa koskevista
haasteista ja mahdollisuuksista.
Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton STUL tiloissa Espoossa tammikuussa. Aluksi Roger Lehtonen STUL:sta kertoi meille eri yhteistyömalleista ja mahdollisuuksista.
Muistattehan, että SKHL:n jäsenet kuuluvat automaattisesti STUL:n. Keskustelimme myös Smeg tilanteesta Suomessa ja
toimistoon tulleesta Smeg Ruotsin yhteydenotosta. Isona puheenaineena kokouksessa oli miten kodinkoneiden korjaaminen saataisiin kotitalousvähennyksen piiriin. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja päätettiin aloittaa asian eteenpäin vieminen.
Päätimme myös hankkia kuluvan vuoden
aikana liitolle uudet kotisivut.
Toinen hallituksen kokous pidettiin vuorostaan maaliskuussa Helsingissä, Gorenjella, Atomitiellä. Erkki Mäkikoski kertoi
meille Gorenjen tämän hetken uutisia ja
esitteli meille tuotteita ennen ja nyt. Saimme myös kuulla Gorenjen Pohjoismaiden
johtajaa Brian Asmussenia, joka kertoi
meille yrityksen historiasta ja tämän het-

ken tilanteista maailmalla. Itse kokouksessa jatkoimme kotitalousvähennys asialla ja
kuultiin ETK:n kuulumiset. Myös tämän
vuoden Vuosikokouspaikaksi vahvistui
Helsinki-Tukholma-Helsinki
laivamatka
30.10 – 1.11.2015
Kolmannen kerran hallitus kokoontui
Electroluxilla, Helsingissä toukokuussa.
Jälkimarkkinointipäällikkö Timo Rekiranta
kertoi meille Electroluxin tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä, jonka jälkeen kävimme tutustumassa Electrolux tuotteisiin.
Saimme myös kuulla uuden maanjohtajan
Ludmila Niemen ajatuksia Electroluxin tilanteesta Suomessa ja muualla. Kokouksessamme vieraili myös Aswo:n edustaja
Sten Schroll joka kertoi meille Aswo:n toiminnasta.
Yhteenvetona kuluneesta keväästä voi
sanoa, että pienin harppauksin on hallitus
saanut ajettua jäsenistömme asioita eteenpäin ja nyt hallitus toivookin, että mahdollisimman moni yritys pääsisi mukaan Vuosikokoukseen 30.10 – 1.11.15, jossa voimme keskustella maahantuojien kanssa
meitä kaikkia yhdistävästä kodinkonehuollosta.
sihteeri Anu
Haluamme eritoten kiittää STUL,
Gorenje ja Electrolux , että saimme
tulla vierailulle ja pitää kokouksemme
tiloissanne.

Sten Schroll, Aswo.

Ludmila Niemi ja Timo Rekiranta, Electrolux.

Hallituksen kokous STUL.

Mikko Ranta, Arto Pynnönen, Henry Lesch, Reijo Teva, Tapani Puranen, Matti Kinnunen, Erkki Mäkikoski (Gorenje) ja Brian Asmussen (Gorenje).

Samaan aikaan saamme kuulla Liikenneministeriöstä, että raha ei riitä kaikkien
asfalttiteiden kunnossa pitämiseen. Sen
seurauksena osa päällystetyistä teistä
kuoritaan asfaltista ja ne palautetaan
vanhoiksi saviteiksi. Hyvä, ettei palauteta metsäautoteiksi ja kinttupoluiksi.
Päättäjät ovat todennäköisesti sen verran
nuoria, etteivät tiedäkään sellaisista ja
siksi saatamme säästyä siltä.

Mielen W1-pyykinpesukone- ja T1-kuivausrumpumallisto tarjoaa innovatiivisia ominaisuuksia.
Koe ainutlaatuinen puhtaus ja hellävarainen pyykinhoito. Vain Mieleltä.
Tutustu puhtauden uuteen standardiin jälleenmyyjämme luona, Miele Experience Centerissä Vantaan Porttikaaressa tai osoitteessa www.miele.fi

TwinDos

CapDosing

PowerWash

Mielen lisätarvikkeet saatavilla valtuutetuilta Miele-huoltoliikkeiltä ja osoitteesta mieleshop.fi

www.miele.fi

SoftSteamkennorumpu

• Ilmalämpöpumput
• Maalämpöpumput
• Poistoilmalämpöpumput
• Ilma-vesilämpöpumput
• Kiinteistölämpöpumput
• Kattava valikoima alan
tarvikkeita ja työkaluja

Meiltä saat alan
maailman huippumerkit.

Scanoffice Oy toimitti vuonna 201 4 Suomen ja
muiden pohjoismaiden vaativille markkinoille yli 30.000 lämpöpumppua, joka tekee
meistä Pohjoismaiden suurimman alalle
keskittyneen tukkuliikkeen.
Scanoffice Oy tarjoaa jälleenmyyjilleen: • testatut
laadukkaat tuotteet • markkinoinnin tukimateriaalin
• koulutuspalvelut • asiantuntevan teknisen tuen ja
varaosapalvelut • tuotteiden nopean saatavuuden
• kilpailukykyiset hinnat.

SKHL.indd 1

Kiinnostuitko?
Soita meille, niin jutellaan lisää!

Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi
info@scanoffice.fi
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Nautinnollista kesää toivottaa

