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ITW Construction Products Oy
– uusi nimi, tutut merkit
Oy Kartro Ab on vaihtanut nimensä ITW Construction Product Oy:ksi. Nimenmuutoksen
yhteydessä eriytämme toisistaan kaksi kohderyhmien perusteella muodostettua osastoa. Oy Kartro Ab:n rakennusosasto alkaa toimia nimellä ITW Construction ja Oy Kartro
Ab:n teollisuusosasto jatkaa nimellä Kartro. Kaikki muut tiedot yrityksen nimeä lukuun
ottamatta säilyvät samoina.
Olemme kuuluneet kansainväliseen ITW-konserniin vuodesta 2005 ja muutamme nyt
nimemme emoyhtiömme mukaiseksi. ITW omistaa yli 800 yritystä 52 maassa ja työllistää lähes 60.000 työntekijää. Kuulumme siis koko maapallon kattavaan yritysverkkoon,
jonka avulla tarjoamme sinulle tarvitsemiasi kiinnitysratkaisuja.
Uudistuminen tarkoittaa myös sitä, että ITW Construction palvelee nyt täysin sinua,
rakennusalan jälleenmyyjä. Sinua, joka tarjoat ammattirakentajille puu-, betoni- ja teräskiinnitysratkaisuja. Käytössäsi on kehittämiemme ja valmistamiemme tuotemerkkien
laatu ja toimivuus sekä yrityksemme asiakaslähtöisyys. Tuotemerkkiemme valikoimat ja
asiantuntemuksemme takaavat sinulle aina parhaat ratkaisut.
Uudistumisen myötä aiomme tuoda entistä enemmän tuotemerkkitietoutta yhteiselle
asiakkaallemme, ammattirakentajalle. Pyrimme siis parhaamme mukaan helpottamaan
sinun työtäsi. Julkaisemme joulukuussa uudet nettisivut jokaiselle tuotemerkille ja
pyrimme näin tuomaan yhä selkeämmin esille yksittäisten tuotemerkkien ominaisuuksia,
toimivuutta ja valikoimaa. Tervetuloa tutustumaan tuotteidemme ominaisuuksiin!
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Ratkaiseva
Nopeat ja kätevät kiinnitykset
teräkseen ja betoniin. Helpot
yksinkertaiset ratkaisut kaikkiin uudiskohteiden ja saneerauskohteiden työtarpeisiin.
Väriltään ja muotoilultaan
tunnistettava
edelläkävijä.
Laatumerkki. Euroopan johtava tuotemerkki betonikiinnityksen alalla perustamisvuodesta 1949 alkaen. Lukuisia

patentteja. Valikoima luodaan
ja valmistetaan Spit-tuotekehitys ja testikeskuksissa sekä
tuotantolaitoksissa mm. Ranskassa, Belgiassa ja Saksassa.
Kaasukäyttöiset
naulaimet,
panosnaulaimet, poraus- ja
piikkaustyökalut,
timanttileikkaus- ja poraus, betonin
työstäminen. Mekaaniset ja
kemialliset kiinnikkeet.

www.spit.fi

Puukiinnityksen
ja kaasukäyttöisen tekniikan ehdotonta eliittiä. Innovatiivinen,
johdottoman
naulaustekniikan kehittäjä 25 vuoden
kokemuksella.
Toimivuutta
pohjoismaisissa sääoloissa,

jopa -15 asteen pakkasessa.
Runkotöihin,
viimeistelyyn.
Impulssinaulaimet, paineilmanaulaimet, kompressorit.
Naulakaasupakkaukset. Teippisidosteiset 34°:set vinolipas- ja viimeistelynaulat.

www.paslode.fi

Kekseliäät ja pitävät puukiinnitysratkaisut. Kokemusta jo
70 vuoden ajalta. Runko- ja
viimeistelytöihin. 21°-paineilmanaulaimet, muovinauhasidotut täyskantaiset rulla- ja

vinolipasnaulat.
Premium
Nail System on Duo-Fastin
pohjoismaisen naulaustekniikan helmi. Ulkopanelointiin
erinomaisesti soveltuvat kuumasinkityt käpyprofiilinaulat.

www.duo-fast.fi

Saksalaista osaamista jo
yli 100 vuoden ajalta. Hakaskiinnittämisen osaaja.
Erikoisuutena myös räätälöidyt naulaimet. Hakas-

naulaimet, paineilmalla toimivat rullalipasnaulaimet
ja runkonaulaimet jopa
220mm naulapituuteen
saakka.

www.haubold.fi
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Pohjoismainen
keksintö
ikkunan ja oven karmien
asennukseen. Helppo ja nopea asennus ilman kiiloja.
Asennukset puuhun, kevyt-

betoniin, betoniin ja tiileen.
SmartPack-pakkaukset yksittäisten ovien ja ikkunoiden
asentamiseen.

www.adjufix.fi
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