PUHDASILMARATKAISUT

JOKAISELLA ON OIKEUS
PUHTAASEEN ILMAAN
Me huolehdimme, että se on
helposti kaikkien saatavilla.

Yli 50 vuoden
kokemus ilmansuodatuksesta
ja puhdastilaratkaisuista.

Clean air solutions

PUHDAS ILMA KUULUU KAIKILLE

TAKE A BREATH
Hengittäminen on elintärkeää. Se on ensimmäinen asia, jonka teemme kun synnymme.

PUHTAASTA ILMASTA

TERVEYTTÄ, HYVINVOINTIA,
TURVALLISUUTTA JA
TUOTTAVUUTTA
Camfilin liiketoimintakonsepti ympäri maailmaa on tuottaa laadukkaasti
jotain, mikä on meille kaikille välttämätöntä – puhdasta ilmaa. Puhdas
ilma edistää terveyttä ja hyvinvointia, turvallisuutta, tuottavuutta sekä
prosessien luotettavuutta. Haluamme palvella asiakastamme kokonais
valtaisesti pitämällä huolta hyvästä sisäilman laadusta varmasti
ja luotettavasti.
ASIAKKAAN ARVOISTA PALVELUA
Sitoutuneet ja innovatiiviset ihmiset ovat
Camfilin menestyksen avain. Arvomaailmamme on yrityksemme sielu ja se ohjaa koko yhtymän toimintaa. Ohjaamme
jatkuvasti työntekijöitämme toimimaan
arvojemme mukaisesti:
Sitoutuneisuus
Olemme sitoutuneet tekemään parhaamme kaikissa tilanteissa. Me Camfililla
pidämme itseämme globaalina vastuunkantajana, jonka filosofiana ja arvona
ovat kestävän kehityksen periaatteet.
Luotettavuus
Yrityksemme peruslähtökohtina ovat
luottamus ja läpinäkyvyys, joilla rakennamme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita
sidosryhmiemme kanssa.

95%

ASIAKKAISTAMME
ON TYYTYVÄISIÄ
JA HEISTÄ YLI 40 %
ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ*
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Yhteistyökyky
Vahvuutemme ja kilpailuetumme on
ihmiset. Rohkaisemme työntekijöitämme
yhteistyöhön sekä tiedon ja osaamisen
jakamiseen toimintamme jokaisella
osa-alueella. Näin jokapäiväisestä työnteosta tulee mielekästä ja asiakkaamme
saavat parasta mahdollista palvelua.
Asiakastyytyväisyys
Asetamme asiakkaamme etusijalle. Keskitymme tunnistamaan asiakkaidemme
tarpeet ja luomaan pitkäaikaista arvoa
asiakassuhteeseen.
Saavutettavuus
Sijainnista riippumatta Camfil tarjoaa
aina palvelua organisaationa, joka
ymmärtää asiakkaan ja markkinoiden
tarpeet sekä kunnioittaa paikallisia kulttuuri-, talous- ja ympäristöarvoja.

Tehtävämme on
suojata ihmisiä,
prosesseja ja ympäristöä
tutkimalla, kehittämällä ja
valmistamalla ilmansuodatinratkaisuja, joissa yhdistyvät
puhdas ilma sekä energiatehokkuus kannattavasti ja
kestävää kehitystä edistäen.
PALVELUMME
•	Partikkelimittaukset
•	Kaasumaisten
epäpuhtauksien mittaukset
•	Suodatuksen elinkaarikustannusten laskenta
•	Leikkaussalien
ilmanvaihdon mitoitus
•	Puhdastilojen
ilmanvaihdon mitoitus
•	Kiinteistöjen
suodatinkartoitukset

Camfil on merkinnyt
meille yhteistyökumppanina hyvää ja luotettavaa
laatua niin tuotteessa kuin
palvelussakin! Tuotteet ovat
tasalaatuisia, palvelu takuuvarmaa ja aktiivista.”
Matti Kivinen, kiinteistönhoitaja
Helsingin yliopisto
*) Asiakastyytyväisyystutkimus 2015

KOKONAISVALTAISTA
SUODATINOSAAMISTA

Tuotekehitys
ja omat testauslaboratoriot

Maailmanlaajuinen
toiminta

Laaja valikoima kaikkiin
ilmansuodatustarpeisiin

Standardien
mukaiset tuotteet

Paikallinen
palvelu

Energiatehokkaat
ratkaisut

Kestävä kehitys huomioitu
tuotteissa, tuotannossa ja
toiminnassa

Joustavat ja
nopeat tilausprosessit

Elinkaari- ja
mitoitusohjelmistot

Referenssit

Kattava varastovalikoima
ja nopeat toimitukset

Ilmanlaadun mittaus
ja raportointi

Suodattimia jokaiseen suodatus- ja suojaustarpeeseen
ENERGY EFFICI

SUODATTIMET

Yleisilmanvaihto

- Toimistot
- Museot
- Koulut ja päiväkodit
- Kauppakeskukset
- Lentokenttä
ympäristöt

Puhdastilat
ja -prosessit

- Elintarviketeollisuus
- Mikroelektroniikka
- Sairaalat
- Lääketeollisuus

Teollisuus

- Varastot
- Vaahtomuovi
teollisuus
- Petrokemian
teollisuus
- Paperi- ja
selluteollisuus

PÖLYNHALLINTA

Eristäminen

- Bioturvallisuus
laboratoriot
- Ydinvoimateollisuus
- Kemialllinen- ja
biosuojaus
- Terveydenhoito/
Eristyshuoneet

Teollisuus

SUODATUSJÄRJESTELMÄT

- Lääketeollisuus
- Metalliteollisuus
- Kaivosteollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Elektroniikka
teollisuus
- Logistiikkakeskukset

Voimalaitokset
- Kaasuturbiinit
- Kompressorit
- Öljy- ja kaasutuotanto
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CAMFIL on maailman johtava
ilmansuodattimien valmistaja.
Camfil Oy on jo vuonna 1979 perustettu Suomessa toimiva tytär
yhtiö. Yrityksen pääkonttori ja varasto sijaitsevat Espoossa. Koko
maan kattava palveluverkko sekä yli 16 miljoonan euron liikevaihto
tekevät Camfilista selkeän markkinajohtajan myös Suomessa.
Camfil-yhtymä on maailman johtava ilmansuodattimien ja puhdastilaratkaisujen kehittäjä ja myyjä. Camfil on myös yksi globaalein
ilmansuodatuksen asiantuntija maailmassa 26 tuotantolaitoksella
sekä tutkimuskeskuksilla Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja
Tyynenmeren alueella.
Yhtymällä, jonka pääkonttori on Tukholmassa Ruotsissa, on 4000
työntekijää ja liikevaihto on noin 700 m€. Kansainväliset markkinat
tuovat noin 95 % liikevaihdosta.

50
VUODEN
KOKEMUS

Oulu

Tampere
Turku

Seinäjoki
Jyväskylä
Mikkeli
Loimaa

Lappeenranta

ESPOO

1
MARKKINAJOHTAJA
SUOMESSA

16

M€ LIIKEVAIHTO

Ota yhteyttä!
Palvelemme sinua kaikissa
puhdasilmaratkaisuissa.

www.camfil.fi

56

AMMATTILAISTA

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
Puh. (09) 8190 380
Fax (09) 8190 3830
info.finland@camfil.com
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MAANLAAJUINEN
MYYNTIVERKOSTO

