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Helteistä keskikesää kaikille!

Tästä päivästä alkaen pääset seurailemaan HeatFactoryn viikkoa. Viikon aikana
kerron teille yrityksen toiminnasta, historiasta ja taustasta. Kuulet myös loistavista
tuotteistamme ja referensseistämme sekä kerrataan hieman yleisiä asioita muun
muassa kiinteistöjen lämmitykseen liittyen.

Ole mukana Facebookissa ja Instagramissa!
-Mikko Uotila, toimitusjohtaja
p. 044 9770 641
mikko.uotila@heatfactory.fi
www.heatfactory.fi

27.6.

28.6.

Mikä ihmeen FeelFactory?

Yrityksen perustaminen juontaa juurensa 14 vuoden taakse vuoteen 2008.
Allekirjoittanut oli silloin jo jonkin aikaa haaveillut oman ”monialaisen” yrityksen
perustamisesta ja FeelFactory Ky sai alkunsa. Tunnetehdas? Ei kuulosta yhtään
firmalta, joka myy biokattiloita ja muuta ns. raakaa rautaa. Nimi sai muotonsa
omistajan kuntoiluharrastuksen myötä. Harrastus johti Personal Trainer -
opintoihin Tampereelle ja oppeja tuli tietenkin hyödyntää.

Muutaman vuoden tein enemmän tai vähemmän aktiivisesti kuntovalmennuksia
paikkakuntalaisille asiakkaille, se oli erittäin mukavaa vastapainoa vilja- ja
metsätilan toiminnalle, josta pääasiassa särvin leivän päälle muodostui. Personal
Trainer -toiminta oli silloin Suomessa ja erityisesti Punkalaitumella uutta, taisin
olla paikkakunnan ensimmäinen toimija tällä alalla. Yrityksen omistuksessa oli/on
myös Suomen ensimmäinen liikkuva SaunaPalju yhdistelmä ja sitäkin yrityksen
ensimmäisinä vuosina siirreltiin vuokraajille aktiivisesti. Nykyään nämä toimialat
ovat poistuneet toiminnastamme. Onneksi paikkakunnalla on tätä nykyä jo
useampi erittäin pätevä alan toimija, joista hyviä esimerkkejä on viime viikon
punkalaitumelaiskampanjan päätähti #hannajuhecoaching ja #ptjossu.

Pikkuhiljaa kuntovalmennus ja vuokraustoiminta siirtyi sivuosaan ja tuotteiden
myynti- ja maahantuonti sai enemmän jalansijaa. Uraauurtavaa toiminta oli myös
tällöin. FeelFactory toi ensimmäisenä Suomessa markkinoille peltoviljelyn ns.
välikasvina käytetyn maanmuokkausretikan (Tillage Radish), jonka tarkoituksena
on siis parantaa peltomaan kasvukuntoa voimakkaan juurensa ja puhdistavan
sekä ravinteita varastoivan vaikutuksensa ansiosta. Siemenkaupassa oli omat
kommervenkkinsä ja Pohjois-Amerikan Wisconsinin osavaltiosta tuoduilla
siemenerillä oli pitkä ja byrokraattinen matka Suomen savisille pelloille.

http://www.heatfactory.fi/
https://www.facebook.com/hashtag/hannajuhecoaching?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQ1f28UTauibk8H9mkDeS1GQqnT4o3gzot_lokNbuLHLJuXFW8OonlYxZj3AkLqPy2JPzWEsCV1vDXo3IpTbKPlGxcPie6W8gKyC1WdSqAl4jFWuH0gLDzozMfKDvkvDTjynAZh2GV3_CJ2m73CEoZWb6-yAR5dZw16vdAf5gzEMA8ic73xTadSHwCTXcoks5MqN1ajlvrTPhg8HksMqxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ptjossu?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQ1f28UTauibk8H9mkDeS1GQqnT4o3gzot_lokNbuLHLJuXFW8OonlYxZj3AkLqPy2JPzWEsCV1vDXo3IpTbKPlGxcPie6W8gKyC1WdSqAl4jFWuH0gLDzozMfKDvkvDTjynAZh2GV3_CJ2m73CEoZWb6-yAR5dZw16vdAf5gzEMA8ic73xTadSHwCTXcoks5MqN1ajlvrTPhg8HksMqxQ&__tn__=*NK-R


Pikkuhiljaa siemenkauppa siirtyi alan suuremmille toimijoille, mutta olimme
kuitenkin tuomassa uutta tuotetta tällekkin alalle. Yritys teki tässä vaiheessa hyvin
monialaisesti töitä, myyntiä, pieniä rakennus- ja maanrakennustöitä sekä
laskutustöitä eräälle isommalle maatalousalan yritykselle.

Myynti- ja maahantuonti laajeni ja ohjautui yrittäjän omien kiinnostuksien kautta
biolämmitysalan tuotteisiin ja tällä tiellä ollaan yhä, uusia tuotteita tulee myyntiin
vuosittain ja asiakasmäärät lisääntyvät. Olemme useiden eurooppalaisen
tehtaiden virallisia maahantuojia, esimerkiksi puolalaisen Moderator Sp. z o.o. :n ja
itävaltalaisen Windhager Zentralheizung GmbH:n. Tämän lisäksi repertuaariin
kuuluu lähes kaikki LV-alan tuotteet pumpuista varaajiin sekä tuotteita
materiaalinvarastoinnista maatalouselektronikkaan. Huomenna kerrataan näitä
asioita vähän paremmin.

Pieniä muokkausretikoita,
retikka kasvoi Suomessa

parhaimmillaan käsivarren
kokoiseksi.

Alkuperäinen mainos

SaunaPaljun
rakentamisvaiheesta kuva.

SaunaPalju koekäytössä
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Eilen kertasin mennyttä ja nyt kerron pienen tilannekatsauksen siitä mitä
tarjotaan nykyään.

Tällä hetkellä FeelFactory Oy ja aputoiminimi HeatFactory on keskittynyt
pääasiassa myyntiin ja maahantuontiin. Päätuotteinamme ovat tällä hetkellä
biolämmityslaitteet ja materiaalin varastointituotteet, kuten pelletti- ja viljasiilot.
Tämän lisäksi myymme yleisesti kattilakauppojen yhteydessä tarvittavia LV-
tuotteitta, pumppuja, kanaaleita, varaajia, ym. Yhtiö toimii myös brittiläisen RDS
Technologyn maahantuojana mm. puimurien satokartoittimille, joiden
jälleenmyyjänä Hankkija Oy toimii.

Biolämmitystuotteissa teholuokat ovat pääasiassa 10 - 500 kW ja polttoaineet
hake, pelletti ja klapi. Puolalaisen Moderatorin kanssa yhteistyösopimus solmittiin
vuonna 2018 ja itävaltalaisen Windhagerin kanssa vuonna 2021. Tässä
päivityksessä kerromme Moderatorin tuotteista ja myöhemmin lisää
Windhagerista sekä materiaalinvarastoinnista.

Moderator on perheomisteinen yhtiö, joka on valmistanut 1970-luvulta asti
kattilatekniikkaa. Hakekattilasarja (SMOK tyyppinimeltään) 60 - 240 kW
teholuokassa on eräs tärkeimmistä tuotteistamme. Valmistaja valmistaa myös 60
ja 119 kW mallit valmiissa biolämpökontissa, jota voidaan pitääkin yhtenä
suosituimmasta tuotteestamme. Varsinkin 119 kW teholuokka on osoittautunut
juuri oikeaksi esimerkiksi monelle maatilalle ja useisiin teollisuuskohteisiin.
Moderatorin valikoimasta löytyy myös Biomaster -pellettikattilat, jotka soveltuvat
hyvin myös omakotitalokokoluokkaan, sillä niiden teho on alkaen 15 kW.

Kaikkia Moderatorin kattilapaketteja voidaan pitää nykyaikaisen biolämmityksen
yhtenä edelläkävijöistä. Tuotteiden hyötysuhteet ovat yli 90 % ja niiden
varustetaso on hyvin laaja, esimerkiksi mekaaninen nuohous ja tuhkanpoisto
kuuluvat useimpien kattiloiden vakiovarustukseen. Myös biokattiloille tärkeä
ominaisuus automaattinen sytytys voidaan valita kaikkiin tuotteisiin.

Moderatorin biolämpökontti on siisti paketti, 60 tai 119 kW hakekattila ja
jousipurkain on valmiiksi asennettu kompaktiin konttiin. Kontin toisen puolen
lape aukeaa hydraulisesti polttoaineen täyttöä varten. Kontin sähkötyöt ovat
valmiiksi tehtaalla tehty, joten asennustyöksi jää ainoastaan putkiliitosten teko.
Omakotikokoluokkaan Moderatorin Biomaster-pellettisarja on oiva vaihtoehto!
Kattilan automaatio takaa sen, että pelletillä lämmitys on verrattavissa
öljylämmitykseen mikäli pellettivaraston koko on riittävä.

Kaikkiin tuotteisiin on saatavana etäohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka
mahdollistaa kattiloiden hallinnan kännykällä tai kotitietokoneella.
Näistä tuotteista voisi kertoa sivutolkulla, mutta somessa tiivistys on valttia.
Kysykäähän rohkeasti, jatketaan huomenna.



Kuvassa 23 kW Biomaster-
pellettikattila asennettuna uuteen
omakotitaloon Hämeenlinnassa.
Asiakkaan tehtäväksi jää täyttää

polttoainesiilo ja tuhka-astian
tyhjennys sekä yleispuhdistus kerran

käyttökaudessa.

Suosituin tuotteemme: 119 kW
biolämpökontti, kontin pituus 6,5 ja

leveys 2,5 m, polttoainevaraston koko
12 m3

Kuva 60 kW biolämpökontin sisältä. Avaimet käteen asennus
valmistumassa Porin Mäntyluodossa. 2
x 119 kW Biomaster -pellettikattila ja 27

t Agos-pellettisiilo.

Toimitusjohtaja tarkistuskäynnillä
Puolan tehtaalla.
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Windhager Zentralheizung GmbH on biolämmityksen mahtimaan Itävallan
vanhin kattilatehdas iältään 101 vuotta. Yrityksellämme on yksinmyyntisopimus
Windhagerin tuotteisiin Suomessa. Valmistaja erottuu muista erityisesti
kattiloiden polttotekniikan, laadun ja puhtauden avulla. Tuotteistosta löytyvät
pellettikattilat, hakekattilat, klapikattilat niinkuin myös vesi-ilmalämpöpumput ja
laitteistojen hybridipaketit.

Kaikissa tuotteissa on satsattu nimenomaan helppokäyttöisyyteen, laatuun ja
puhtauteen. Windhagerin tuotteiden avulla esimerkiksi pientalon
pellettilämmittämisestä saa yhtä helppoa kuin vaikkapa öljylämmityksestä.

BioWIN 2 pientalokokoluokan (10 - 33 kW) pellettikattilasarjalla on jopa 2 vuoden
tai 16 tonnin polttotonnin jälkeinen huoltosuositus. Tänä aikana sinun tarvitsee
muistaa tyhjentää tuhka-astia ehkä kerran käyttökauteen ja muistaa tilata
polttoainetta, muun ajan kattilajärjestelmä huolehtii kiinteistön lämmityksestä
omatoimisesti. Kaikkiin pellettijärjestelmiin voidaan asentaan täysin
automaattinen pelletin imujärjestelmä 1 - 8 imu”kärsällä” tämä mahdollistaa
pellettivaraston rakentamisen hyvin joustavasti, vaikka kiinteistön
kellarikerroksissa ennalta sijaitseviin tiloihin. Pelletin käyttökustannukset ovat
samaa luokkaa kuin lämpöpumppuratkaisujenkin ja investointikustannukset
monessa tapauksessa huomattavasti edullisemmat. BioWIN 2 on saatavana myös
isommassa kokoluokassa 103 kW asti. Monikattilaratkaisuin isokin tila saadaan
lämpimäksi.

Windhagerin hakekattilasarja PuroWIN on maailman ainoa sarjavalmisteinen
hakkeen puukaasutuskattila. Kattilan kaasutusominaisuus ja tarkka automaatio
tekevät siitä samalla pienhiukkaspäästöiltään maailman puhtaimman
kattilasarjan. Malleja voidaan pitää käytännössä pienhiukkaspäästöttöminä.
Kattilassa on myös täysin automatisoidut konvektiopintojen nuohoukset,
tuhkanpoistot ja sytytys. Kokoluokka alkaa 24 kW aina 103 kW saakka, ja
monikattilaratkaisuin päästään 400 kW. Kattiloiden hakevarastojärjestelmät
mahdollistavat joustavat varastointimahdollisuudet myös olemassaoleviin tiloihin.

Linkin takaa selviää kattilan toimintaperiaate:
https://www.youtube.com/watch?v=kvRK0lC1UKk

Myöskään klapilämmitys ei ole nykypäivänä entisensä. Nykyaikaisella LogWIN-
kattilasarjalla klapilämmityskin tuntuu lähes juhlalta. Savukaasuimurein
varustetut käänteispalokattilat voidaan varustaa mm. automaattisytytyksin, joten
tulitikkujenkin kanssa ”söhrääminen” jää historiaan. Tuotteet ratkaisevat myös
paljon puhutut pienhiukkasongelmat palamistuloksen ollessa markkinoiden
puhtaimpia.

https://www.youtube.com/watch?v=kvRK0lC1UKk&fbclid=IwAR2s4qf_5hZitV7QIzf5QmsdjcvNa34UQZLE5ULYzdsUUd4ZObHFcN-Ug78


Windhagerin kautta on saatavana myös laadukkaita vesi-
ilmalämpöpumppuratkaisuja omakotitaloihin ja lämpöpumppujen sekä
biokattiloiden hybridiratkaisuja.

Tässä oli pieni pintaraapaisu Windhagerin laitteisiin ja lisätietoja saakin ottamalla
yhteyttä sekä seuraavien linkkien takaa:
https://www.heatfactory.fi/windhager
https://www.windhager.com/en/

BioWIN lite 26 kW asennettuna
omakotitalon kellarikerrokseen. Tässä

mallissa on 200 kg käsitäyttöinen
pellettisäiliö, mutta se voidaan

varustaa myös täysin automatisoidulla
imutäytöllä.

 

Windhagerin PuroWIN-hakekattila
maailman puhtain polttotulos.

Windhagerin jousipurkain
asennuksessa Pälkäneellä.

Windhager LogWIN -
käänteispaloklapikattila. Mekaaninen

nuohous ja automaattinen sytytys.

Syksyllä 2021 messuilla Tampereella
hakekattila PuroWIN oli ensimmäistä
kertaa julkisesti nähtävillä Suomessa.
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Erityisesti teollisuuskiinteistöjen pellettilämmityksien toteutuksessa olennaisena
osana on polttoaineen varastointi. Puupelletin varastointi onnistuu kätevästi
ulkosiilossa, joka voidaan täyttää puhallinautolla. Pelletin tilaaminen on siis
verrattavissa lämmitysöljytilauksen helppouteen. Pelletin energiatiheys on suuri
joten varastointiin käytettävä tila ei tarvitse olla kohtuuttomasti öljyn varastointiin
tarkoitettua tilaa suurempi. Joka tapauksessa tila tarvitaan ja HeatFactorylle
luonnollista oli tarjota myös sellainen kattilakauppojen yhteydessä.

Sinkittyjen lieriöpeltisiilojen rakenne ja käytettävyys olivat minulle maatalouden
puolelta ennestään tuttuja. Niinpä neuvottelut puolalaisen Agos Groupin kanssa
sujuivat yhteisymmärryksessä ja edulliset varastointituotteet nähtiin tarpeelliseksi
tarjota myös Suomen markkinoille.

Siilotehdas Agos on 1990 vuonna perustettu materiaalinvarastointiin keskittynyt
yritys. Tarjoamme Agosin siiloja kokoluokassa 1 - 188 m3. Siilot erottuvat edukseen
muista kilpailijoista erityisesti materiaalin paksuudellaan ja edullisuudellaan.
Agosin siilot valmistetaan Ruukki-tuotemerkin teräksestä, joka meille
suomalaisillekkin entuudestaan on tuttua.

Erityisen suosituksi on osoittautunut yli 100 m3 kartiopohjasiilot, joita parina viime
vuonna on ilmestynyt Suomen kamaralle jo kymmeniä. Niistä kaksi jopa omalle
Paikkakunnalle. Useimmat myydyt siilot ovat menneet viljan varastointiin, mutta
ne soveltuvat kaikelle raemaiselle tavaralle tiheydeltään korkeintaan 850 kg / m3.
Myös ns. rehusiilot ovat suosittuja tuotteita karjatilojen rehujen varastoimiseen.
Koronakriisin ja erityisesti Ukrainan tuhoamissodan myötä teräksen hinta on
lähtenyt roimaan nousuun ja tämä tietenkin on vaikuttanut siilojenkin hintaan,
mutta kaupankäynti tästä huolimatta näyttäisi jatkuvan.

Tuontiohjelmaamme kuuluu myös toisen puolalaisen yrityksen Polnet Sp. z o.o.
tuotteita. Polnetin siiloja tarjoamme erityisesti silloin kun tarvitaan isompia
tuotteita aina 2500 m3 saakka.

Olemme toimittaneet joihinkin kohteisiin myös hitsattuja kotimaisia kartiosiiloja,
joiden valmistaja on ollut Triotec Oy Koski TL:stä.

Siilojen purku- ja täyttövaihtoehtoihin tarjoamme Agosin täyttö- ja
purkuratkaisuja sekä porilaisen Jussi-Tuote Oy:n tuotteita.

https://www.heatfactory.fi/windhager
https://silosyzbozowe.pl/
https://www.polnet.pl/en/grain-silos
Agosin nerokas täyttö- ja purkuruuvi:
https://www.youtube.com/watch?v=MXVXCCDilLA&t=5s

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.heatfactory.fi%2Fwindhager%3Ffbclid%3DIwAR2IaPtjDpQNvmtIgdgEfKtEWpeTKtHU23k8HtlnnCxAKwV4NbsgR2dvHw8&h=AT2JyYVYQTk_EFaxMt5mNUCl-FMpKDQJYdChS_eKA4lKNJ793m-lmIO7650-ieNPUmfPrPUlLUgPAV3-T-xBThaK_tucEMFimoqiF2-CkerGVlSDlgoGbMK8FL-auutvw3s2&__tn__=-UK-R&c[0]=AT08iSPiQHpnem7rd7t2YJv-KIzSKZqZ3H6oJPx4CU7dqVoYr_w5mtz9k8pkPXNRD6LcWUec18-01EbySSAWGIP6FrJDwab1lkaCEtVKJM_4b3E7f_eceHe-yCzLCMTgexzhIOk1rWm4dcjmbEAogSRTJsow7hB9uo0TL8ZU3TvNdiuiKZQNXBDSY4QaT9CVq_-T6GIOqryuImUPlKdTFLhVHb8adF25i4o_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsilosyzbozowe.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Owi-bn3IG69y81QMI5Dwo5eE9KHgmo081fCOH5ut3943MXK1gyX45UO0&h=AT0a-2rGHQjEtRXWnNipiiFY9QDpoHT2KJtKJjkzDQ9ugmlYd0iJKg-yNxGI0OvTls6OZJyuVkLhaY8foaBGgCoq1DbGt1oQ3CJjTqylsIVbKfZ-2OYGYNQLLrxI-KOZNjcR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT08iSPiQHpnem7rd7t2YJv-KIzSKZqZ3H6oJPx4CU7dqVoYr_w5mtz9k8pkPXNRD6LcWUec18-01EbySSAWGIP6FrJDwab1lkaCEtVKJM_4b3E7f_eceHe-yCzLCMTgexzhIOk1rWm4dcjmbEAogSRTJsow7hB9uo0TL8ZU3TvNdiuiKZQNXBDSY4QaT9CVq_-T6GIOqryuImUPlKdTFLhVHb8adF25i4o_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.polnet.pl%2Fen%2Fgrain-silos%3Ffbclid%3DIwAR0Nzi8CywSNTEv7Yw95YV0Pe6_LvCvP97kYUcuS3TeowWMHh-mkiWYcBMU&h=AT01p1XveT4CG3F7p-4tZlvWQ0HG6ZFGF3vUqaattgX8xsQNazCdp-9kZDGWq9zA5j8rFjb_aetKMeNcMohtSIgVI98S0w-NwJ_XNF_rk-DXsOD3EtQ0GxeFcv--4tVtCg3e&__tn__=-UK-R&c[0]=AT08iSPiQHpnem7rd7t2YJv-KIzSKZqZ3H6oJPx4CU7dqVoYr_w5mtz9k8pkPXNRD6LcWUec18-01EbySSAWGIP6FrJDwab1lkaCEtVKJM_4b3E7f_eceHe-yCzLCMTgexzhIOk1rWm4dcjmbEAogSRTJsow7hB9uo0TL8ZU3TvNdiuiKZQNXBDSY4QaT9CVq_-T6GIOqryuImUPlKdTFLhVHb8adF25i4o_
https://www.youtube.com/watch?v=MXVXCCDilLA&t=5s&fbclid=IwAR1VJ4YHSwe-zVFUxhij5HPbaj1zektrxAY5aBE4aUgvaRp-JuBpJ6-mkOM


Suosituin
kartiopohjainen
siilomme 125 m3

Agos kuvassa juuri
Kemiönsaareen
rakentuneena.

Luottoyhteistyökumppanimme
Jeesi-Service Oy nostamassa siiloa

kokoamisvaiheessa
Punkalaitumella.

Agosin isoin malli yli
11 m korkea ja

tilavuudeltaan 188
m3 malli

rakentuneena
Pohjanmaalle.

Poriin toimitettu
pellettisiilo juuri

täyttymässä
puhallinautolla.

Puolan tehtailta toimitukset
kulkevat sujuvasti kumipyörin
mihin päin Suomea tahansa.

Nokian Panimon laajennuksen
yhteydessä toimitettu siilo syksyllä
2021. Siilot voidaan toimittaa myös

asiakkaan logolla varustettuna.
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Viikko on kulunut tarinoidessa nopeasti. Vielä ajattelin kuitenkin puhua
sunnuntainakin hieman painavaa asiaa kiinteistöjen lämmittämisestä, vaikka se
kieltämättä tuntuu hyvin kaukaiselta tämän heinäkuisen helteen alla.

Tämän uuden ajan energiakriisin kurimuksessa uskaltaisin väittää, että oikeat
biolämmityksen muodot alkavat elää uutta elämää. Viime vuodet käynnissä ollut
kutsumani ”pumppuhype”, jolla viittaan erityisesti maalämpö- ja
ilmalämpöpumppujen suosion huimaan nousuun tulee vääjäämättä hieman
tasaantumaan. Sinänsä nämäkään lämmitysmuodot eivät ole huonoja;
päinvastoin, mutta liian usein niitä tarjotaan ainoaksi vaihtoehdoksi kohteeseen
kuin kohteeseen, vaikka jossain paikoissa ovat suorastaan järjettömiä.

Pumppujärjestelmien perustamiskustannus on kohtuuton, kun vertaamme mitä
tahansa yli omakotikokoluokan lämmöntarvetta. Erittäin monesti myös
esimerkiksi aivan yhtä helppokäyttöinen pellettijärjestelmä on asennettavissa
edullisemmin omakotitalokohteeseen. Tämä seikka ei vain asiakkaiden tiedossa
kovinkaan hyvin ole. Niinkuin aikaisemminkin jo sanoin, nämä nykyajan
järjestelmät ovat helppokäyttöisyydeltään kuin öljylämmitys, mutta roimasti
alemmilla käyttökustannuksilla. Käyttökustannuksetkin itseasiassa päihittävät
erittäin monessa tapauksessa myös ilma- ja maalämpöpumppujärjestelmät. Kun
vertailuun otetaan mukaan hiukankaan isompi järjestelmä ja sen
investointikustannukset, asiat kääntyvät päälaelleen. Oikeastaan en itse keksi
syytä miksi päätyisin omissa kohteissani pumppujärjestelmiiin (no ehkä
jäähdytystoiminnot poikkeuksena).

Mikäli tämän viikon yritysesittelyt herättivät kiinnostusta tai kysymyksiä, olisi
hienoa, jos ottaisit rohkeasti yhteyttä. Tiedän, että monet paikkakuntamme
asukkaistakin pohtivat kuumeisesti mitä tehdä lämmitysjärjestelmälleen tässä
kohtuuttomassa energian hinnan nousussa. Meiltä löytyy ratkaisut lähes
tarpeeseen kuin tarpeeseen.

Kevään ja kesän aikana olemme siirtäneet varastoamme ja toimitilojamme
pikkuhiljaa uusiin tiloihin Nummentie 35:een. Tiloissa on nähtävillä tuotteitamme
laidasta laitaan, vaikka remontti ei ihan vielä valmis olekaan. Tervetuloa!
Allekirjoittanut haluaa kiittää tästä viikosta. Oli mukavaa kertoa tuotteistamme ja
toiminnastamme. Toivottavasti monelle tuli paljon uutta tietoa ja kysymyksiä
heräsi.

p.s. Lähiviikkoina kannattaa seurata toimintaamme erityisen tarkkaan. Luvassa
saattaa olla yllättäviä uusia toimialoja ja/tai tuotteita. Pysy kanavalla!
Messuilemassa tapaat meitä ensi kerralla Helsingissä 13. - 15.10.
https://maatalouskone.messukeskus.com/

Palataan asiaan! Loistavaa kesän jatkoa kaikille.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaatalouskone.messukeskus.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EtTv2IyS4y9BsX3atxKLxWkrVwt-o8qK-BQg6W68yGqqgUEyMKkHp1FY&h=AT3Av1mStAXt_VtMEfdDEaXWTL2EwkyPKMcelxCm6ttbM2cKzsS-b1Ae3WUG_3rhRw0OhLS-EosN11upCQBSolAeJ0Y_lGmgSmwMteqDEP1B2_mOO7tr2YgsZOZ0bNdzZWqX&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1ES9hQZIOTYm87gwgYi3jcre5toMLfICIUOmeTtz5743yF4pW13ZsqdMCVQy66hB4A_NOHQ_x2Q_o61I9MaSQ2HU2yBxgr-278Jn-m9lRJYCLles7ZZPcBV6rXn84Cg-U0RGG9r9Y1Z3ocr_vNefO709h6j-oOjV9XCYKf1UpwmsBVhqdtPz2VOieQ57t6hE06HXCU5bvKNjbVuYk_CWs2QdMZmb03i4Qh



