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MUOVIURA
AITOA MUOVIA 
VUODESTA 1967
Muoviura Oy on vuonna 1967 perustettu perheyritys, jo-
ka tarjoaa kerta- ja kestomuovituotteita suunnittelusta 
valmiisiin tuotteisiin. Toimimme sopimusalihankkijana 
kaupan ja teollisuuden alalla.

Asiakastyytyväisyys on toimintamme perusta. Tuotekehi-
tyksemme on suunniteltu toimimaan yhdessä asiakkaan tuo-
tekehityksen kanssa, jonka lopputuloksena valmistuvat vaa-
tivimmatkin muoviosat. Nopea ja joustava muottien ja proto-
jen valmistuksemme lyhentää asiakkaan tuotekehityksen läpi-
menoaikaa. Tukkupuolella palvelemme asiakkaitamme laajal-
la varastolla sekä parhailla ja pitkäaikaisilla edustuksilla.

Valmistamme tuotteita esimerkiksi seuraaville aloille: ajoneu-
vo- ja veneteollisuus, kalusteteollisuus, kylmälaitevalmista-
jat, metalli- ja konepajateollisuus, messurakentajat, myymälä-
kalustajat, pakkausteollisuus, sairaala- ja saniteettiteollisuus, 
valaisinteollisuus, sekä valomainosten valmistajat.

Jatkuva tuotekehitys, korkea laatu ja ympäristötietoisuus 
antavat mahdollisuuden palvella asiakkaitamme kilpailukykyi-
sesti. Todisteena tästä, Muoviuralla on ISO 9001 laatujärjes-
telmän sertifiointi.

Valmistamamme tuotteet tehdään kestomuoveista ja kaikki 
tuotannossa syntyvä hukka rouhitaan tehtaallamme ja toimi-
tetaan materiaalivalmistajille kierrätettäväksi.

GENUINE PLASTICS 
SINCE 1967
Muoviura Ltd is a family owned company, which was es-
tablished in 1967. Muovi ura offers customized plastic 
products from design to final products. We work as a 
subcontractor within trade and industry.

Customer satisfaction is the basis for our operations. Our 
product development is designed to work together with our 
customers’ own product development. As a result of this we 
manufacture even the most challenging products. Our fast 
and flexible mold and proto production reduces lead time in 
our customers’ own product development. 

We offer on wholesale to our customers a wide range of 
products by leading and long-term suppliers, from our own 
stock.

Continuous  product development, high quality and envi-
romental awareness enable us to serve our customers com-
petitively. As a proof of this, Muoviura has ISO 9001 certification.
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KÄYTTÖKOHTEITA JA 
TUOTTEITA
Alihankintatuotteidemme käyttökohteet ovat lähes rajat-
tomat, mammografialaitteista aina hälytysajoneuvojen sisus-
tuselementteihin. Kevyenä, kestävänä ja monipuolisesti muo-
vattavana materiaalina muovi on useissa tapauksissa metal-
lia edullisempi ja näyttävämpi ratkaisu asiakkaan lopputuot-
teessa.

Valmistamme esimerkiksi hälytysajoneuvojen valojen muovio-
sia. Valot koostuvat ABS muovista tyhjiömuovatuista pohjista, 
sekä polykarbonaatista muovatuista kuvuista, jotka liimaam-
me yhteen saavuttaen kevyen, kestävän ja tukevan elemen-
tin, joka kestää vaativimmatkin olosuhteet.

Muoviura on myös pitkään toiminut valomainosteollisuuden 
muoviosien alihankkijana. Valmistamme lämpömuovaamalla 
ja tyhjiömuovaamalla akryylisiä valomainoksia aina huoltoase-
mien katosten valoista ravintoloiden valomainoksiin.

APPLICATIONS AND 
PRODUCTS
Alihankintatuotteidemme käyttökohteet ovat lähes rajat-
tomat, mammografialaitteista aina hälytysajoneuvojen sisus-
tuselementteihin. Kevyenä, kestävänä ja monipuolisesti muo-
vattavana materiaalina muovi on useissa tapauksissa metal-
lia edullisempi ja näyttävämpi ratkaisu asiakkaan lopputuot-
teessa.

Valmistamme esimerkiksi hälytysajoneuvojen valojen muovio-
sia. Valot koostuvat ABS muovista tyhjiömuovatuista pohjista, 
sekä polykarbonaatista muovatuista kuvuista, jotka liimaam-
me yhteen saavuttaen kevyen, kestävän ja tukevan elemen-
tin, joka kestää vaativimmatkin olosuhteet.

Muoviura on myös pitkään toiminut valomainosteollisuuden 
muoviosien alihankkijana. Valmistamme lämpömuovaamalla 
ja tyhjiömuovaamalla akryylisiä valomainoksia aina huoltoase-
mien katosten valoista ravintoloiden valomainoksiin.



ALIHANKINTAA 
AMMATTILAISILLE
Valmistamme alihankintatyönä niin osakokoonpanoja kuin yk-
sittäisiä osiakin. Omien suunnittelu-, muotinvalmistus-, tulos-
tus- ja sähköosastomme avulla tarjoamme myös kokonai-
suuksien valmistusta aina suunnittelusta lopulliseen tuottee-
seen. 

Valmistamme hyötyajoneuvojen osia aina hälytysvaloista si-
sustuksiin. Kevyillä ja kestävillä kaksikerrosrakenteilla se-
kä esiasennetuilla saranoilla ja inserteillä varustetut osamme 
ovat nopeasti asennettavia ja helposti puhdistettavilla akryy-
lipintaisilla osilla sisustettuja ajoneuvoja työssään käyttävät 
ammattilaiset voivat keskittyä siihen mikä on tärkeintä. 

Valmistamiamme osia löytyy myös toisenlaisten huippuamm-
mattilaisten arkea helpottamasta. Avanto pool altaissa urhei-
lijat palautuvat rankkojen suoritustensa jälkeen. Valmistamme 
abs-muovista sekä altaan että kyljet, ohutlevystä valmistetun 
rungon ympärille.

MANUFACTURING 
FOR PROFESSIONALS
Valmistamme alihankintatyönä niin osakokoonpanoja kuin yk-
sittäisiä osiakin. Omien suunnittelu-, muotinvalmistus-, tulos-
tus- ja sähköosastomme avulla tarjoamme myös kokonai-
suuksien valmistusta aina suunnittelusta lopulliseen tuottee-
seen. 

Valmistamme hyötyajoneuvojen osia aina hälytysvaloista si-
sustuksiin. Kevyillä ja kestävillä kaksikerrosrakenteilla se-
kä esiasennetuilla saranoilla ja inserteillä varustetut osamme 
ovat nopeasti asennettavia ja helposti puhdistettavilla akryy-
lipintaisilla osilla sisustettuja ajoneuvoja työssään käyttävät 
ammattilaiset voivat keskittyä siihen mikä on tärkeintä. 

Valmistamiamme osia löytyy myös toisenlaisten huippuamm-
mattilaisten arkea helpottamasta. Avanto pool altaissa urhei-
lijat palautuvat rankkojen suoritustensa jälkeen. Valmistamme 
abs-muovista sekä altaan että kyljet, ohutlevystä valmistetun 
rungon ympärille.





PITKÄAIKAISESTI  
JA LUOTETTAVASTI
Muoviuralla on pitkä historia venevalmistajien alihankki-
jana toimimisesta, juuremme ulottuvat vuosikymmenten 
taakse ja takaavat osaamisen alalla. 

Valmistamme veneisiin tuulilaseja, paneeleita, sähkösarjoja, 
luukkuja, kansia, ikkunoita sekä lukuisia muitakin osia. Pitkä 
kokemuksemme auttaa valitsemaan sopivimmat materiaalit 
ja kustannustehokkaimmat tuotantotavat. Laaja materiaaliva-
likoimamme sekä mahdollisuus asiakaskohtaisiin pintakäsit-
telyihin takaavat uniikit osat jokaiseen venemalliin ja sarjaan. 
Pitkäjänteinen toimintamme venealalla luo luotettavan pohjan 
yhteistyölle. Tunnemme alan sen erikoispiirteineen ja tietotai-
toamme hyödyntäen pyrimme tarjoamaan asiakkaalle paras-
ta mahdollista palvelua.

RELIABLE LONGTIME 
MANUFACTURER
Muoviuralla on pitkä historia venevalmistajien alihankki-
jana toimimisesta, juuremme ulottuvat vuosikymmenten 
taakse ja takaavat osaamisen alalla. 

Valmistamme veneisiin tuulilaseja, paneeleita, sähkösarjoja, 
luukkuja, kansia, ikkunoita sekä lukuisia muitakin osia. Pitkä 
kokemuksemme auttaa valitsemaan sopivimmat materiaalit 
ja kustannustehokkaimmat tuotantotavat. Laaja materiaaliva-
likoimamme sekä mahdollisuus asiakaskohtaisiin pintakäsit-
telyihin takaavat uniikit osat jokaiseen venemalliin ja sarjaan. 
Pitkäjänteinen toimintamme venealalla luo luotettavan pohjan 
yhteistyölle. Tunnemme alan sen erikoispiirteineen ja tietotai-
toamme hyödyntäen pyrimme tarjoamaan asiakkaalle paras-
ta mahdollista palvelua.





QUALITY AND 
PRODUCTION
Suunnittelijamme auttavat asiakasta valitsemaan muovimate-
riaalit ja osat, jotka soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta lo-
pulliseen tuotteeseen. Suunnittelemme, valmistamme ja huol-
lamme muotit omalla muottiosastollamme, jotta voimme taa-
ta lopputuotteen korkean laadun. Tarvittaessa myös kokoon-
panemme tuotteet asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Asi-
akas ei ainoastaan osta meiltä alihankintana muovituotteita, 
vaan alan kokonaisvaltaista osaamista suunnittelusta tuotan-
toon, kokoonpanoon ja valmiin tuotteen toimitukseen. 

Pystymme valmistamaan tyhjiömuovattuja kappaleita aina 
2800x1500x600mm kokoon asti. Viisiakseliset jyrsinkoneem-
me leikkaavat kappaleet tarkasti koosta riippumatta.

LAATU JA 
TUOTANTO
Suunnittelijamme auttavat asiakasta valitsemaan muovimate-
riaalit ja osat, jotka soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta lo-
pulliseen tuotteeseen. Suunnittelemme, valmistamme ja huol-
lamme muotit omalla muottiosastollamme, jotta voimme taa-
ta lopputuotteen korkean laadun. Tarvittaessa myös kokoon-
panemme tuotteet asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Asi-
akas ei ainoastaan osta meiltä alihankintana muovituotteita, 
vaan alan kokonaisvaltaista osaamista suunnittelusta tuotan-
toon, kokoonpanoon ja valmiin tuotteen toimitukseen. 

Pystymme valmistamaan tyhjiömuovattuja kappaleita aina 
2800x1500x600mm kokoon asti. Viisiakseliset jyrsinkoneem-
me leikkaavat kappaleet tarkasti koosta riippumatta.





ELECTRIC WORK AND 
ASSEMBLY
Teemme myös sähkösarjoja alihankintana. Suunnittelemme 
ja valmistamme sähkösarjat asiakkaan toiveiden sekä vaadit-
tujen standardien mukaisesti. Toimitamme sähkösarjat, kytki-
met ja paneelit asiakkaan tarpeen mukaisissa kokonaisuuk-
sissa. Voimme myös tehdä kokoonpanon ja sähkötyöt itse, 
jolloin valmistamamme osakokonaisuus on suoraan asennet-
tavissa asiakkaan laitteisiin. Näin varmistamme tuotteelle op-
timaalisen läpivientiajan asiakkaan tuotannossa.

Tuotantomme taipuu moneen, oli kyse sitten yksinkertaises-
ta tuotteesta tai monimutkaisesta kokonaisuudesta. Ota mei-
hin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää yhteistyömah-
dollisuuksista ja tarjoamme juuri teidän tuotantoonne räätä-
löidyn ratkaisun.

SÄHKÖTYÖT JA 
KOKOONPANO
Teemme myös sähkösarjoja alihankintana. Suunnittelemme 
ja valmistamme sähkösarjat asiakkaan toiveiden sekä vaadit-
tujen standardien mukaisesti. Toimitamme sähkösarjat, kytki-
met ja paneelit asiakkaan tarpeen mukaisissa kokonaisuuk-
sissa. Voimme myös tehdä kokoonpanon ja sähkötyöt itse, 
jolloin valmistamamme osakokonaisuus on suoraan asennet-
tavissa asiakkaan laitteisiin. Näin varmistamme tuotteelle op-
timaalisen läpivientiajan asiakkaan tuotannossa.

Tuotantomme taipuu moneen, oli kyse sitten yksinkertaises-
ta tuotteesta tai monimutkaisesta kokonaisuudesta. Ota mei-
hin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää yhteistyömah-
dollisuuksista ja tarjoamme juuri teidän tuotantoonne räätä-
löidyn ratkaisun.
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