
 
 

 

Tee tuotteestasi 
kevyempi  
– muotoile se muovista 
 
Tuotteen keveys voi olla olennainen kilpailuetu monissa käyttökohteissa. Muoviosilla voidaan 
keventää luontevasti esimerkiksi erilaisia rakenteita, kalusteita, kulkuneuvoja, kuljetus- ja 
säilytystuotteita sekä koneita ja laitteita. Tutustu muoveista muotoiltuihin tuotteisiin, joissa 
keveys on ollut yksi tärkeä materiaalin valintaan vaikuttava tekijä. 
 
Materiaalien valinnalla on suuri merkitys lopputuotteen käytettävyydelle, ulkonäölle ja kilpailukyvylle. 
Optimaalinen materiaali mahdollistaa loppukäytön vaatimusten täyttymisen lisäksi komponenttien 
kustannustehokkaan tuotannon.  

 



 
 

 
 

Myymäläkalusteet - Norpe 
 
Norpen elintarvikkeiden kylmäsäilytykseen tarkoitetut myymäläkalusteet ovat hyvä esimerkki muovista 
valmistettujen komponenttien toiminnallisista eduista. Kalusteiden on oltava kevyitä mutta lujia, hyvin 
lämpöä eristäviä, helposti puhdistettavia sekä muotoilultaan ja ulkoasultaan houkuttelevia.  
 

Materiaalit ja toteutustapa: 
 
Myymäläkalusteissa tarvittavien komponenttien suunnittelu tehtiin yhdessä Norpen kanssa. Näin 
löydettiin sekä kustannuksiltaan että toiminnaltaan optimaaliset muodot, materiaalit ja 
tuotantomenetelmä. Materiaaleiksi valittiin helposti puhdistettava akryyli ja eristävä vaahto-PVC. 
Tuotteen kokoonpanosta vastasi Norpe. 
 

Tärkeimmät edut: 
 
● Keveys ja kestävyys 
● Eristävyys 
● Hygieenisyys 
● Muotoilu 
● Kustannustehokkuus 

  

 



 
 

 

Lukittava paperinkeräysastia - Prosec  
 
Prosecin arkaluontoiselle paperijätteelle tarkoitetut lukittavat paperinkeräysastiat sopivat esimerkiksi 
tuotteista, joissa muovista valmistettu komponentti korvasi aikaisemman metallisen ratkaisun. 
Paperinkeräysastioiden on oltava kevyitä ja tässä tapauksessa myös murtolujia, helposti puhdistettavia 
sekä muotoilultaan ja ulkoasultaan toimistoympäristöön sopivia.  
 

Materiaalit ja toteutustapa: 
 
Paperinkeräysastian osien suunnittelu tehtiin yhdessä asiakkaan suunnittelutiimin kanssa. Näin 
päädyttiin toiminnallisesti parhaaseen muotoiluun, materiaaleihin ja toteutustapaan. Astian materiaali 
on ruiskupuristettu PE (polyetyleeni) ja kannen materiaaliksi valittiin kestävä ja edullinen ABS 
(akryylinitriilibutadieenistyreeni). Kansi valmistettiin alipainemuovaamalla. Muoviura vastasi myös 
paperinkeräysastian kokoonpanosta, mukaan lukien lukot ja kannen alle tarvittavat suojalevyt. 
 

Tärkeimmät edut: 
 
● Keveys ja kestävyys 
● Muotoilu 
● Suunnitteluyhteistyön, tuotannon ja kokoonpanon sisältävä kokonaisuus 

 

 



 
 

 
 

 

Taajamatraktori - Avant 
 
Vaativissa ulko-olosuhteissa toimivien Avant-taajamatraktoreiden hyttien takaseiniin tarvittiin kevyt, 
kestävä ja helppohoitoinen ratkaisu. Rakenteilta edellytettiin lisäksi erinomaista sään, 
lämpötilanvaihteluiden ja kolhujen kestävyyttä, tyylikästä muotoilua sekä viimeisteltyä 
kokonaisratkaisua. Pinnoitetusta metallista valmistettu takaseinä korvattiin läpivärjätyllä muovilla. 
 

Materiaalit ja toteutustapa: 
 
Taajamatraktorin takaseinän suunnittelu tehtiin yhteistyössä Avantin suunnittelijoiden kanssa. 
Takaseinän materiaaliksi valittiin akryylipinnoitettu ABS, jolloin vältyttiin erilliseltä pintakäsittelyltä. 
Takaikkunassa on läpinäkyvä, sään- ja UV-säteilyn kestävä PMMA eli akryylimuovi. Muoviura vastasi 
kokoonpanosta, mukaan lukien valot ja varoituskolmiot. 
 

Tärkeimmät edut: 
 
● Keveys, lujuus ja säänkestävyys 
● Muotoilu 
● Työvaiheiden karsiminen 
● Suunnitteluyhteistyön, tuotannon ja kokoonpanon sisältävä kokonaisuus 

 



 
 

 
 

 

Veneen sammutinpulloseinä - 
Silver-vene 
 
Vaativissa meriolosuhteissa käytettävien Silver-veneiden rakenteisiin haluttiin kevyt, kestävä ja kätevä 
säilytysratkaisu sammuttimelle. Sammutinpulloseinän täytyy kestää kosteuden ja lämpötilan vaihtelua 
sekä kolhuja. Lisäksi ratkaisun piti olla hyvän näköinen. Asiakas tarvitsi sekä kotelon sammutinpullolle 
että avattavan välitilan luukun. Muoviuran suunnittelema ratkaisu yhdisti nämä tarpeet yhdeksi 
tuotteeksi.  
 

Materiaalit ja toteutustapa: 
 
Sammutinpullokotelon ja välitilan luukun rakenteen suunnittelusta vastasi asiakas. Materiaaliksi 
valittiin ABS-muovi, joka korvasi työstöltään hankalan lasikuituseinän. Samalla tuotteeseen saatiin 
valmis pinta ilman eri käsittelyä.  
 

Tärkeimmät edut: 
 
● Keveys, lujuus, kosteuden ja lämpötilanvaihteluiden kestävyys 
● Muotoilu 
● Työvaiheiden karsiminen 

 
 

 



 
 

 

Taajuusmuuttajan kansi - Vacon 

 
Vaconin taajuusmuuttajan kansiosan täytyy olla kevyt, kestävä ja paloturvallinen. Tärkeimpiä 
materiaalin valintaan vaikuttaneita kriteerejä olivat toimivuus, muotoiltavuus ja valmistuksen 
kustannustehokkuus. 
 

Materiaalit ja toteutustapa: 
 
Taajuusmuuttajan kannen suunnittelu tehtiin yhteistyössä asiakkaan valitseman muotoilutoimiston 
kanssa. Materiaaliksi valittiin paloluokan UL94V0 täyttävä ABS FR (akryylinitriilibutadieenistyreeni), 
koska näin täytettiin Yhdysvalloissa voimassa olevan paloturvastandardin vaatimukset ja vältyttiin 
erilliseltä pintakäsittelyltä.  
 

Tärkeimmät edut: 
 
● Keveys, kestävyys ja paloturvallisuus 
● Muotoilu 
● Työvaiheiden karsiminen 
● Suunnitteluyhteistyö ja tehokas tuotanto 

 
 
 

 



 
 

 

Kuorma-auton etumaski - Sisu 
 
Sisun kuorma-auton etumaskilta edellytetään keveyden lisäksi kestävyyttä vaativissa ja vaihtelevissa 
sääolosuhteissa. Etumaskin ulkoasun täytyy sopia saumattomasti kuorma-auton muuhun muotoiluun 
ja vahvistaa mielikuvaa vahvasta brändistä. 
 

Materiaalit ja toteutustapa: 
 
Kuorma-auton etumaski suunniteltiin mittojen mukaan yhteistyössä asiakkaan suunnittelijoiden 
kanssa. Materiaaliksi valittiin UV-suojattu ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni). Muoviura vastasi myös 
maskiin kuuluvan teräsverkon ja alipainemuovatun muoviosan kokoonpanosta.  
 

Tärkeimmät edut: 
 
● Keveys ja säänkestävyys 
● Muotoilu 
● Suunnitteluyhteistyön, tuotannon ja kokoonpanon sisltävä kokonaisuus 

 
 
 

 

  

 



 
 

 

Voisiko sinun tuotteesi tai tuoteosasi 
toimia paremmin, jos se valmistettaisiin 
kevyestä ja helposti muotoiltavasta 
muovista?  
 
Kerro meille tuotteestasi tai tuoteideastasi – käytössäsi on alan johtava suomalainen muovien 
materiaali-, suunnittelu- ja muovaustekninen osaaminen, jonka ainoa tavoite on tuottaa sinulle 
paremmin myyvä tuote. 
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