
YRITYS

safe.inspiring.green.
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KOTELOINTIRATKAISUJEN ASIANTUNTIJA
SPELSBERGIIN VOI LUOTTAA JOKA TILANTEESSA

VDE JA UL mukaiset 
testit ja sertifioinnit
 tehdään yrityksen 

omassa 
testauslaboratoriossa

Nopea ja luotettava!
Mallikappaleet 

48 tunnin kuluessa
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Valitsemalla Spelbergin saat parhaat 

mahdolliset tuotteet, sillä meillä on 

yli 112 vuoden kokemukseen perustuva 

asiantuntemus kotelointiratkaisuista.

Työntekijämme ovat sekä päteviä että 

motivoituneita oman alansa asiantuntijoita, 

jotka kehittävät jatkuvasti innovatiivisia 

huipputuotteita.

KOTELOINTIRATKAISUJEN ASIANTUNTIJA

Nordrhein-Westfalenissa 
ja Thüringenissä 

sijaitsevista 
tuotantolaitoksistamme 

lähtee päivittäin yli 
300 000 osaa

Huippumodernit 
koneet: 90 ruisku- 

ja painevalukonetta 
25 t - 900 t 

sulkuvoimalla

Tuotteiden testaus 
DIN EN 61439 

mukaisesti

Heidän käsistään syntyy tuotteita ja 

järjestelmiä, jotka ovat oman alan kehi-

tyksen edelläkävijöitä ja jotka vakuuttavat 

älykkäillä ratkaisuillaan ja kohtuullisilla 

hinnoillaan.
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SPELSBERG I HISTORIAA
TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Spelsperg kuuluu kansainvälisesti johtaviin 

sähköalan valmistajiin ja toimii pääasiassa 

sähköasennus- ja kotelointitekniikan alueella. 

Kaikki tuotteemme ovat korkealuokkaista 

huippulaatua ja niiden kustannus-

tehokkuus on erinomainen.

Perheyritykselle tunnusomainen innovaatio-

voima tuottaa jatkuvasti uusia, helposti ja 

nopeasti asennettavia tuotteita, jotka ovat 

erittäin pitkäikäisiä ja helppohuoltoisia.

Tuotesuunnittelijamme tukeutuvat ajankoh-

taisten standardien rinnalla myös energia - 

ja kotelointitekniikan uusimpiin markkinoihin

ja kehityssuuntiin. 

Spelsberg kuuluu muun muassa alan en-

simmäisiin yrityksiin, jotka suuntautui-

vat uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja ovat

kehittäneet liitäntärasioita aurinkosähköpaneeleille.

Sähköliikkeille tehdyn kyselytutkimuksen 

perusteella yli 90 % käyttää Spelsbergin 

tuotteita ja he ovat tyytyväisiä niihin.

Tämä on erinomainen ´kiitos tuotesuunnit-

telijoiden työlle, koska yhä monimutkai-

semmiksi kehittyvät teknologiat edellyttävät

energia- ja tietotekniikalta erittäin

hyvin suunniteltuja ratkaisuja.
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SPELSBERG I HISTORIAA

Tällä hetkellä saksalaisen yrityksen vali-

koima kattaa yli 5000 saatavilla olevaa 

tuotetta, joihin kuuluu jakorasioita, pie-

niä jakokeskuksia, kytkentä-, mittari- ja 

teollisuusrasioita ja -koteloita. Yritys toimii 

maailmanlaajuisesti tytäryrityksineen ja 

myyntikumppaneineen, sen tuotantolaitok-

set ovat Saksassa, ja se työllistää 

toimipaikoillaan ja tytäryritysissään noin

450 työntekijää. Keskisuurena yrityk-

senä Spelsberg panostaa johdonmu-

kaisesti laatuun ja palveluun ja sen 

valikoimissa ovat tarjolla sopivat tuotteet ja 

järjestelmät erityisesti teollisuuskäyttöön. 
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Holger Spelsberg
Toimitusjohtaja, osakas

Valitsemalla Spelsbergin saa kumppanin, joka 

on vuosikymmenien kokemuksen ansiosta

nykytekniikan edelläkävijä. 

Korkealaatuiset, viimeistellyt tuotteet ja 

selkeä asiakaslähtöisyys takaavat kaikille 

osapuolille maksimaalisen turvallisuuden 

ja luotettavuuden. Eikä tämä rajoitu 

vain komponenttien toiminnallisuuteen. 

Kaikki prosessivaiheet, neuvonnasta, 

tarjousten laadinnasta ja toimituksista 

palveluun, suunnitellaan ja toteutetaan siten, 

että ne lisäävät asiakkaidemme turvallisuutta.

Tällöin otamme huomioon kaikki osapuolet:

asentajat, jotka voivat nopeasti ja helposti

asentaa tuotteemme, kuten myös kaupan,

jonka tilauksia ja varastonpitoa helpotamme 

modulaarisilla rakenteilla ja toimituksiin liit-

tyvillä lisätarvikkeilla. 

Työntekijöidemme innostuneisuus ja tietä-

mys ovat menestyksemme avaintekijä. 

Siten syntyy ainutlaatuisia tuotteita ja myös 

yksilöllisiä ratkaisuja, jotka spelsbergiläiset 

mahdollistavat sitoutumisellaan ja into-

himollaan. Tällä hetkellä meitä ei arvosteta 

vain sarjavalmisteisten tuotteiden toimit-

tajana, joilla on laaja tuotevalikoima 

ja yhteensopivat järjestelmät. 

Vaan meitä pidetään asiantuntevina 

neuvojina koteloihin liittyvien vaativien ky-

symysten ratkaisuissa. Siten kehitämme,

testaamme ja tuotamme yksilöllisiä,

asennusvalmiita ratkaisuja suurille toimi-

joille – mutta otamme huomioon myös 

asiakkaiden pienet muutostarpeet.

Perustajamme Ernst Spelsberg olisi varmasti 

ylpeä siitä, että vielä neljän sukupolven

jälkeen hänen arvonsa elävät eivätkä

työntekijät ole menettäneet ensimmäisten

vuosien pioneerihenkeä.

SPELSBERG I TÄNÄÄN

Till Fastabend
Toimitusjohtaja, osakas
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Spelsberg-els-UK Ltd.

Iso-Britannia

Spelsberg S.L.

Espanja

Spelsberg spol. s r.o.

Tšekin tasavalta

Spelsberg B.V.

Alankomaat

Spelsberg A/S

Tanska

Günther Spelsberg 
GmbH + Co. KG

Mikko Korhonen
Myyntipäällikkö
Sales Manager

Tervalammentie 55
03220 Tervalampi/ Finland

M +358 401 378 016
mko@spelsberg.fi
www.spelsberg.fi

Günther Spelsberg 
GmbH + Co. KG

Juha Valkeapää
Maajohtaja Suomi
Country Manager Finland

Liisankalliontie 6 a A
01380 Vantaa/ Finland

M +358 400 554 941
jva@spelsberg.fi
www.spelsberg.fi

Spelsberg on 
edustettuna
yli 60 maassa

kumppaneineen
ja tytäryrityksineen

Spelsbergillä on vuosilta
1956 - 2016 yhteensä

120 patenttia - Saksassa,
Euroopassa ja maailman-

laajuisesti



88
www.spelsberg.fi

Spelsbergin tuotteiden ostajat saavat

huippulaatua, joka on kehitetty, valmistettu

ja testattu Saksassa.

Schalksmühlessä olevan päätoimipaik-

kamme lisäksi meillä on tuotantolaitokset

Buttstädtissä/Thürengenissä. Lisäksi Spelsber-

gillä on tiivis omien toimipaikkojen ja kauppa-

edustustojen maailmanlaajuinen verkosto. 

Schalksmühle – Missä kaikki alkoi!

Spelsberg toimii yhä vielä kaupungissa,

jossa jo vuonna 1904 kehitettiin ensimmäi-

set eristysputket. 

Yritys kasvoi jatkuvasti ja laajensi tuotantoaan 

niin kauan, että se törmäsi keskellä kaupun-

kia kapasiteettirajoihin. Sen vuoksi muutettiin 

1990-luvulla teollisuusalueelle, johon hallinto 

ja tuotanto rakennettiin kokonaan uudelleen. 

Schalksmühlessä työskentelee yrityksen johto,

täällä kehitetään, testataan ja kokoon-

pannaan tuotteita. Olipa kyse myynnistä, 

ostotoiminnasta, mallien rakentamisesta tai 

laboratoriosta, toimipisteessämme kaikkien

alojen asiantuntijat ovat lähellä toisiaan.

Se kasvattaa innovaatiovoimaa ja luo edel-

lytykset nopealle reaktiokyvylle.

Se helpottaa myös edelläkävjän roolin

säilyttämistä alalla.

Koteloiden valmistusIskutesti, IK-taso Muotti tuotanto

SPELSBERG | SCHALKSMÜHLE
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Wer Produkte von Spelsberg kauft, bekommt

Markenqualität, die in Deutschland ent-

wickelt, hergestellt und geprüft wurde.

Neben dem Hauptsitz in Schalksmühle 

unterhalten wir einen weiteren Fertigungs-

standort in Buttstädt/Thüringen. 

Außerdem ist Spelsberg mit einem dichten

Netz aus eigenen Niederlassungen und Han-

delsvertretungen weltweit präsent. 

Buttstädt – Muovikeskus

Yli 100 miljoonaa muoviosaa, jotka Spelsber-

gillä tuotetaan vuosittain, eivät tule ainoa-

staan Schalksmühlestä. 1990-luvulta lähtien 

Thüringenin Buttstädtessä toimivat tuotan-

tolaitokset, joissa korkealaatuisia rasioita ja 

koteloita valmistetaan sarjatuotantona.

SiilotPienten jakokeskusten tuotanto

Kaksikomponenttiruiskuvalu, tiivistys tai

materiaalien värjäykset - Buttstädt vastaa

moderneilla koneillaan ja suurella kapa-

siteetillaan totutusta monipuolisuudesta

ja laadusta. Simulointi auttaa prosessien jat-

kuvassa optimoinnissa ja uusien tuotteiden

yhteydessä alusta asti parhaiden tulosten

saavuttamisessa. 

 

Muotti varasto

TEHTAAT I JA II | BUTTSTÄDT

Yli 700 jatkuvassa 
käytössä olevaa 

muottia, enimmillään 8,9 
tonnin painoisia

Yli 2500 tonnin vuosittainen
 materiaalinkulutus
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Laatu

Testattuihin tuotteisiin, turvallisuuteen ja

huippulaatuun panostavat voivat luottaa

Spelsbergiin. Tuotamme vuosittain yli 100 

miljoona ruisku - ja painevaluosaa, joiden raaka-

aineena käytämme ainoastaan korkealaatuisia

eurooppalaisia materiaaleja. 

Niistä seostamme yhteensä 400 eri raaka-

ainetyyppiä 95 prosenttisesti omilla resep-

teillä. Tuotteet, jotka ovat erittäin lujate-

koisia ja rasitusta kestäviä, merkitsemme 

lisäksi teollisuuslaadun IQ merkillä. 

TESTATTU TURVALLISUUS | 
AINA KESKIPISTEESSÄ

Sääkaapit -80 asteeseen

UL iskutesti
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TESTATTU TURVALLISUUS | 

IK IskutestiKannen vetotesti Vesisuojaustesti

Sertifiointia varten Spelsbergillä on oma 

testauslaboratorio päätoimipaikallaan 

Schalksmühlessä. Laboratorio on laitteis-

toineen sekä VDE- että UL-sertifioitu ja se

mahdollistaa kaikille kansainvälisesti käytet-

täville sarjatuotteille ja erikoisratkaisuille

tehtävien välttämättömien testien suoritta-

misen talon sisällä.

Erityisen tärkeä tämä edellytys on räätälöi-

dyille ratkaisuille, joita kehitämme yhdessä 

asiakkaidemme kanssa. Tällöin on tarkoitus 

auttaa tilaajia saamaan tuotteensa mahdolli-

simman nopeasti markkinoille.

 

Testauslaboratorio on varustettu nykytek-

niikan vaatimusten mukaisesti ja sitä 

kehitetään edelleen jatkuvasti. UL ja VDE

auditoivat laboratorion vuosittain Client 

Test Data -ohjelman mukaisesti korkea-

tasoisen työn varmistamiseksi.

Pölykammio
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Kokonaisratkaisut

Monet yritykset ottavat Spelsbergiin yhteyttä, 

kun on ratkaistava monimutkaisia koteloin-

titehtäviä. Sähköautojen latausasemat tai 

teollisuuden rasiat ja kotelot - tehtä-

vät, jotka edellyttävät monipuolista tieto-

taitoa, pystytään hoitamaan erinomaisesti 

Spelsbergillä. 

Räätälöinnit

Spelsbergin valikoimaan eivät kuulu vain 

tuoteluetteloihin sisältyvät vakiotuotteet. 

Myös vakiokoteloiden työstö asiakkaiden

toiveiden mukaisesti on mahdollista

pieninä kappalemäärinä. 

VOISIMMEKO PALVELLA TEITÄ VIELÄ 
JOLLAIN MUULLA TAVALLA? | OTA YHTEYTTÄ

Painatukset, pinnoitukset ja lisäporausten tai 

aihioiden tekeminen ei ole mikään ongelma 

Spelsbergin asiantuntijoille. 
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Projektiliiketoimintaan 
erikoistumisen ansiosta 
voimme tarjota päivittä-
in räätälöityjä ratkaisuja 

teollisuudelle

VOISIMMEKO PALVELLA TEITÄ VIELÄ 
JOLLAIN MUULLA TAVALLA? | OTA YHTEYTTÄ

Asiantuntijat kehittävät tuotteet asiakkaiden 

toiveiden mukaisesti, testaavat ne omassa, 

sertifioidussa laboratoriossa kansainvä-

lisiä standardeja noudattaen ja huolehtivat 

kaikista prosessivaiheista, prototyyppien 

rakentamisesti aina sarjatuotantoon asti. 

Siten asiakkaamme saavat ennätysajassa

kokonaisia ratkaisuja yhdestä paikasta. 

Nordrhein-Westfalenissa 
ja Thüringenissä 

sijaitsevista 
tuotantolaitoksistamme 
toimitamme päivittäin

 yli 300 000 osaa

Kaikki päätuotteet ovat Spelsbergilla va-

rastossa ja ne lähetetään 24 tunnin sisällä 

tilauksesta. Valikoiman laajuus tyydyttää 

lähes kaikki asiakastarpeet. Tehokkaan

tuotantomme ansiosta, joka toteutetaan

lähes 100 huippumodernin koneen avulla,

voimme täyttää varastomme aina uudelleen

24 tunnin sisällä. 

Joustavien työaikamalliemme ansiosta pystymme

vastaamaan kausivaihteluiden haasteisiin.
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Spelsberg on huippulaatua, jota parempaa

ei löydy. Kehitetty ja valmistettu Saksassa

perheyrityksen toimesta, joka on keskit-

tynyt jo neljän sukupolven ajan 

sähköasennus ja kotelointitekniikkaan.

Näiden vuosien aikana ovat muodostuneet 

luottamukselliset liiketoimintasuhteet

toimittajiin ja asiakkaisiin. 

Monet arvostavat ennen muuta sitä, että 

Spelsbergillä on maailmanlaajuisesta menes-

tyksestä huolimatta jalat tukevasti maassa. 

Se tarkoittaa, että spelsbergeriläisten 

sanaan voi luottaa. Myös monet työnteki-

jöistä ovat yrityksessä jo toisessa tai kolman-

nessa sukupolvessa. Me tunnemme toisemme 

hyvin ja pystymme ammatillisiin huippusuo-

rituksiin, mutta me myös juhlimme yhdessä. 

Tämä luottamuksellinen ilmapiiri toimii 

verrattoman innovaatiovoiman ja asia-

kaslähtöisyyden kasvualustana. Menestyä 

yhdessä – se on tunnusmerkki, joka mää-

rittää Spelsbergin liiketoiminnan. Sen vuok-

si emme ajattele vain hintoja, laatua ja 

toiminnallisuutta, vaan myös niitä, jotka

asentavat ratkaisumme ja tekevät sähkökyt-

kennät. Monet älykkäät yksityiskohdat hel-

pottavat asennusta ja säästävät aikaa ja rahaa. 
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Tuotteisiin liittyvät lisätarvikkeet ja järjes-

telmien modulaarinen rakenne yksikertais-

tavat tilausten tekemistä ja varastonpitoa. 

Me pystymme Spelsbergillä pioneeri- ja 

innovaatiohenkisyytemme avulla in-

nostamaan asiakkaitamme siten, että tuot-

teemme voidaan ottaa käyttöön kaikkialla. 

PERHEYRITYS | 
ME TUNNEMME TOISEMME HYVIN



Vieraile luonamme myös 
online osoitteissa:

VK02088-910170-122017-1.0

www.facebook.com/spelsberg.de

www.twitter.com/spelsberg

www.xing.com/company/spelsberg

www.youtube.com/spelsberg

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Pääkonttori
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
Puhelin:  +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Faksi +49 (0) 23 55 / 8 92-299
Sähköposti: info@spelsberg.de 
Internet:  www.spelsberg.fi

Tehdas Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postfach 30, D-99627 Buttstädt
Puhelin: +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Faksi +49 (0) 3 63 73 / 98-499


