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Seatec on Suomen meriteollisuuden julkaisu, joka ilmestyy kerran vuodessa suomenkielisenä ja
kaksi kertaa englanninkielisenä 10 800:lle lukijalle.
Lehti postitetaan alan teollisuuteen ja päättäjille sekä painetussa muodossa että sähköisenä.
Seatec käsittelee sisällöissään kaikki Suomen meriteollisuudelle tärkeät alusprojektit.
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.seatec.ﬁ
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Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

2/1 sivua 420 x 297 mm
3 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua 210 x 297 mm
2 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua
190 x 270 mm

2 900 €

1/2 sivua pysty 103 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 100 €

1/2 sivua pysty
90 x 270 mm

2 100 €

1/2 sivua vaaka
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

2 100 €
2 100 €

1/3 sivua kapea vaaka
190 x 87 mm
1/3 sivua kapea pysty
58,5 x 270 mm

1/4 sivua
90 x 135 mm

1 100 €

1 400 €

1/8 sivua pysty
43 x 135 mm
1/8 sivua vaaka
90 x 65 mm

1 400 €

Muut ilmoituskoot sopimuskohtaisesti.

Määräpaikkakorotus +15%.

850 €
850 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa 24 %

Yrityshakemisto nelivärilogolla: 1/6 sivua 750 €
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DIGINÄKYVYYDET
Ilmoituksen aktivointi

Printtilehden ilmoituksen aktivointi sähköisessä lehdessä.

Mainoksen voi linkittää esim. video- tai esitemateriaaliin.
Hinta: 390 €
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NEW ON BOARD
Ata Gears Oy on Vuoden 2013 Alihankkija
Palkintovaliokunnan huomion kiinnitti erityisesti Ata Gearsin

ANTTI-TEOLLISUUS Oy /
Antti Marine Quality – Safety – Style

vahva erikoistuminen ja merkittävät investoinnit tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Toiminta on keskitetty Suomeen ja Tampereelle. Yritys on onnistunut kansainvälisillä markkinoilla ja suuri osa
tuotannosta meneekin vientiin.

NEW ON BOARD

”Tuotannostamme 70 % menee suoraan vientiin ja palvelemme pitkäaikaisissa partneruussuhteissa kanssamme toimivia
asiakkaitamme ympäri maailmaa. Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä lähialueille keskittyneen oman alihankintaverkostomme kanssa”, Antti Kontiainen sanoo.
”Yrityksemme menestystekijöitä ovat henkilöstön osaami-

S

nen, laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet, parhaat suunnitteluuomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsi tamperelaisen Ata Gears Oy:n Vuoden 2013 Alihankkijana. Tampe-

reen Alihankinta-messuilla jaetun tunnustuksen otti vastaan toimitusjohtaja Antti Kontiainen.

Ajankohtainen uutinen yrityksenne tuotteista, palveluista tai
muustatiedotettavasta asiasta.

palvelut sekä asiakkaista huolehtiminen. Viime vuosien mittavat
investoinnit on pääasiassa kohdennettu valmistusteknologian kehittämiseen ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.
Näiden investointien sekä henkilöstön koulutus- ja kehi-

Laatu on kokonaiskäsite, jossa yhdistyvät tuote- ja toiminnan laatu. Yksityiskohtaisten tuotesuunnitelmien, prosessi- ja valmistustarkkuuden, yksilöllisten sisustusratkaisuiden ja huolellisen
kokonaislogistiikan tuloksena syntyvät Antti Marine hytti- ja sisustuspalo-ovet.

QUALITY – LAATU

SAFETY – TURVALLISUUS

Ovet valmistetaan ja toimitetaan asiakaserittelyiden mukaan. Va-

Antti Marine ovet ovat MED & USCG hyväksyttyjä paloturvallisuus-

rustamon arkkitehdin sisustusratkaisut ulottuvat oviin saakka, kun

tuotteita. Aktiivinen tuotekehitys ylläpitää ja päivittää olemassa

tysohjelmien avulla haluamme jatkossakin olla maailman halu-

laivakohtaiset suunnitelmat syntyvät. Ovi on tärkeä osa laivan ja

olevan ovituotekannan vaatimustenmukaisuutta paloturvallisuus-

erityisesti hyttien sisustusta, mistä syystä korkea laatu alkaa jo hy-

ja turvallisuusmääräysten muuttuessa. Jatkuvan tuotekehityksen

me 5–10 % liikevaihdon kasvua edellisvuoteen”, toteaa Antti

tin ovesta, ei pelkästään sen jälkeen.

suuden kilpailukykyä tukevaa verkostoitumista. Tavoitteena on
palkita yrityksiä, jotka ovat toimineet esimerkillisesti alihankkijoina.

Kontiainen.
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsee vuo-

Ata Gears Oy on erikoistunut vaativien kartiohammaspyö-

sittain Tampereen Alihankinta-messujen yhteydessä Vuoden Pää-

rien myyntiin, suunnitteluun ja valmistukseen. Tampereella toimi-

hankkijan ja Vuoden Alihankkijan. Palkintoja on jaettu jo vuodes-

va yritys työllistää yli 200 henkilöä. Yrityksen toimittamia hammas-

ta 1987 asti. Q

tuloksena ovituotekantaan lisätään uusia ovimalleja markkina- ja

Ovien tekninen rakenne toteutetaan asiakaskohtaisesti hyt-

projektivaatimusten mukaisesti. Uusin Antti Marine ovityyppi on

tirakenteen vaatimusten mukaan. Modulaariset ja esivalmistetut

B-30 luokan äänieristysovi WMD B-30 dB(LR+), jonka ääneneristävyysarvo laivassa on jopa R’w=44dB.

Oasis of the Seas, matkustajahyttien ovia.

Antti-Teollisuuden Antti Marine ovityypit ovat tyyppihyväksyttyjä MED-tuotteita. Det Norske Veritas valvoo ilmoitettuna laitoksena (NB 0575) vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä.

pyöriä käytetään meri-, raskaan koneenrakennus sekä erikoisajoneuvoteollisuuden asiakassovelluksissa.

Lisätietoja: www.atagears.fi
STYLE – TYYLI

H

aklift ABT Oy on alan johtava yhtiö Suomessa ja tarjoaa katta-

todella nopeita. Myös kaikissa muissakin sidontatuotteissa nopeat

van valikoiman materiaalinkäsittelylaitteita. Nostimiin, nosto-

toimitusajat ovat Hakliftille ensiarvoisen tärkeä asia.

apu- ja materiaalinkäsittelylaitteisiin, sekä

Haklift ABT Oy on myös vahvas-

kuorman- ja lastinsidontalaitteisiin erikois-

ti mukana LASTU-lastiturvallisuustyöryhmässä, jonka tavoitteena on edistää

Ovet ovat ensinnä paloturvallisuustuotteita. Erityisesti cruise &
ferry -segmentin aluksissa tyyli on kuitenkin tärkeä osa laivaa ja
sen arkkitehtuuria – matkustuselämystä. Laivan sisustus ovineen
on huolellisesti määriteltyjä sisustuksellisia elementtejä väreineen
ja koristeluineen. Samassa ovessa yhdistyy sisustusratkaisun ainutkertaisuus paloturvallisuuteen ja korkeaan äänieristykseen. Antti
Marine -hytti- ja sisustusovissa tyyli täydentää vaatimukset teknisille ominaisuuksille ja turvallisuusratkaisuille. Q

Hakliftilta löytyy myös monipuolinen

kuljetusketjun turvallisuutta ja laatua yh-

valikoima erilaisia ratkaisuja meriliikentee-

teistyössä ketjun eri osapuolten ja viran-

Lisätietoja:
www.antti-teollisuus.fi, markko.takkinen@antti-teollisuus.fi

seen ja satamiin, kun on kyse kuorman-

omaisten kanssa. Näin ollen Hakliftilla

sidonnasta. Valikoimasta löytyvät sidonta-

on aina alan viimeisin tietämys käytös-

vyöt, teräsköydet, kettingit sekä tietenkin

sä lastiturvallisuuden saralta.
Hakliftilla on Suomessa Kaarinassa noin 8 000 m2 varastotilat ja tuoteva-

Ecolash-tuotteisiin kuuluvat suuryksiköinti-

likoimaan kuuluvat lisäksi erilaiset ABT

nauhat, kiinnityssoljet sekä kiristystyökalut.

Yellowline nostoapuvälineet, kuten ket-

Sidontavyöpuolella on tarjolla laa-

VIIMEISIMMÄT ANTTI MARINE -REFERENSSIT
– Royal Caribbean International,
Quantum of the Seas, Meyer Werft S697

juraksit, nostimet, taljat, nostosilmu-

– TUI Cruises, STX Finland L-1383, L-1384

ja valikoima eri pituisia ja kokoisia vaihto-

kat, sekä myös maaliikenteeseen sopi-

– Fjordline, Stavangerfjord ja Bergensfjord,

ehtoja. Omassa ompelimossa Haklift pys-

vat kuormansidontaratkaisut. Q

Bergen Group Fosen Nb. 89

kaan tarpeen mukaan ja oman ompelimon
ansiosta erikoistuotteiden toimitukset ovat
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Bergen Group Fosen Nb. 87, 88
– Volstad Construction, Grand Canyon,

tyy valmistamaan sidontavyöt juuri asiak-

1/1 sivua 1 400 € toimittajan kirjoittamana 1 600 €

joilla, joilla hyttikomponentit, myös ovet, asennetaan tarkan logistisen suunnitelman ohjaamina.

sama kuin toiminnan alkuvuosina, mutta muussa sisällössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

tuin kartiohammaspyörien toimittaja. Vuodelle 2013 ennustam-

ovat suosittuja satama- ja konttikäytössä.

850 € toimittajan kirjoittamana 1 200 €

toaikataulun mukaisesti. Hyttien valmistus tapahtuu valmistuslin-

sestään syventynyt. Toimitusten perussisältö on edelleen pääosin

Palkintovaliokunnan puheenjohtaja Kari Sorjonen kertoi pal-

myös Ecolash-kertasidontavälineet, jotka

Hinta: 1/2 sivua

hytit toimitetaan ajallisesti ja määrällisesti tarkan toimitus- ja nos-

laisiin käyttötarkoituksiin vuodesta 1992 lähtien. Tänä ai-

Liiketoimintaa ja ovia kuvaavien kolmen määreen ”Quality”, ”Safety” ja ”Style” merkitys on kasvanut ajan myötä ja enti-

tuksen tarkoituksena on edistää suomalaisen valmistavan teolli-

tunut yhtiö on perustettu vuonna 1997.

1/2 sivua: noin 180 sanaa

ntti-Teollisuus on valmistanut ja toimittanut laivaovia eri-

kana laivanrakennus on muuttunut paljon ja ovet tämän kehityksen mukana.

kintopuheessaan, että vuodesta 1987 alkaen myönnetyn tunnus-

Kuormansidontalaitteet meriliikenteeseen ja satamiin

Sanamäärät: 1/1 sivua: noin 350 sanaa

A

Lisätietoja: www.haklift.com
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