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Varastorakennus
Oy Kontino Ab on erikoistunut teräksen
myyntiin ja käsittelyyn vuodesta 1928. Se on
Suomessa nyt alan suurimpia yrityksiä ja
edelleen vankkoihin arvoihin perustuva
perheyritys. Oy Kontino Ab:lla on DNV:n (Det
Norske Veritas) myöntämä ISO 9001: 2008 -
laatusertifiointi ja se valikoi terästuotteensa
huolella maailman parhailta toimittajilta –
kuten Tata Steel yhtiöltä. 

Vuonna 2012 aloitettiin yrityksen Vantaalla,
Helsingin lähellä sijaitsevan pääkonttorin ja 
35 000 m2 varaston uudistus. Varastorakennusta
käytetään pitkien terästuotteiden esikäsittelyyn
sekä levy- ja tankoterästen varastointiin. Oy
Kontino Ab:n valinta varaston ulkokatteeksi oli
Tata Steel yhtiön Colorcoat Prisma®, koska sen
nykyaikainen pintaviimeistely, korroosion-
kestävyys ja pitkä takuu ovat ylivoimaiset.



Todellista luottamusta
Vantaan 30 vuotta vanhan 35 000 m2 teräsvaraston remontin aika oli
tullut. Ulkoverhouksen elämänkaari oli lopullaan ja se näkyi
rakennuksen kunnossa. Oy Kontino Ab kääntyi epäröimättä
tavarantoimittajansa puoleen löytääkseen soveltuvan ratkaisun. 

Oy Kontino Ab ja Tata Steel ovat toimineet yhteistyössä jo monta
vuotta. Yhtenä Tata Steel terästuotteiden suomalaisena jakelu- ja
varastointiliikkeenä Oy Kontino Ab oli vahvasti tietoinen tuotteen
laadusta ja mahdollisuuksista.

“Se oli hyvä tilaisuus esitellä yhtä markkinoiden parasta
tuotetta asiakkaillemme ja osoittaa todellista
luottamusta tavarantoimittajaan”, sanoo levytuotteiden
ostopäällikkö Antti Alanen.

Seinien verhoukseen tarvittiin noin 10 000 m2 teräslevyä ja siihen
valittiin Colorcoat Prisma® Tata Steel yhtiöltä. Tämä teknisesti
ylivoimainen teräslevytuote tarjoaa kestävyyden ja esteettisen
vetovoiman äärimmäisen yhdistelmän.

Takuu
Toinen tärkeä tekijä varaston ulkoseinämateriaalin valinnassa oli
ainutlaatuinen Confidex®-takuu, jonka kesto on jopa 30 vuotta, eikä
takuun voimassapysyminen edellytä mitään kunnossapito- tai
tarkastustöitä. 

Tata Steel yhtiön Colorcoat Prisma® tuotteessa käytetään ainutlaatuista
Galvalloy™-metallipinnoitetta, jonka koostumus on 95 % sinkkiä ja 5 %
alumiinia. Tämä Tata Steel yhtiön kehittämä pinnoite tarjoaa
verrattoman korroosionkestävyyden ja leikattujen reunojen suojauksen,
mikä on suuri etu Suomen ankarassa ilmastossa.

Energiatehokkuus
Tällaisessa pohjoisessa maassa energiatehokkuus on tärkeää, ja se
onkin asiakkaan mukaan parantunut paremman ilmatiiviyden myötä. 

Uusi ilme
Oy Kontino Ab valitsi Colorcoat Prisma® tuotteeseen värin Dark Brown,
sillä se vastaa varsin tarkasti alkuperäistä ruskeaa katetta, mutta tällä
kertaa ulkonäkö on modernimpi ja värinpitävyys parempi.
Yksinkertaisen seinämateriaalin taustapuoli näkyy rakennuksen sisälle,
joten sen neutraali vakioväri on eduksi, samoin kuin Tata Steel
tunnukset, joiden tyylikäs painatus näkyy vasta vajaan metrin päästä,
mutta toimii silti luottamusta herättävänä todisteena autenttisuudesta.
Oy Kontino Ab on ilahtunut tuloksista:

“Tämä antaa tiloillemme aivan uuden ilmeen. Olemme
ilahtuneita siitä, että meillä on pitkäikäinen
seinämateriaali, jonka takuun voimassaolo ei edellytä
kunnossapitoa ja joka näyttää hyvältä monen vuoden
päästäkin”, sanoo Antti Alanen.
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