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Yritysesittely

PUHTAAMMAN TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA

Suunnittelemme, valmistamme ja myymme
teollisuuden työympäristöjen
puhtaanapitoon liittyviä laitteita ja
järjestelmäratkaisuja
lähes 40 vuoden kokemuksella.

www.suomenimurikeskus.fi
LISÄÄ TIETOA



SUOMEN IMURIKESKUS OY

- Perustettu 1984
- Liikevaihto 2022 6 m €
- Tuotantotilat 5000m² Pomarkussa
- Työntekijöitä 24
- Atex -koulutettu henkilökunta
- Eurovac -järjestelmät ja imurit
- Oma 3D-suunnittelu
- Sertifioitu laatujärjestelmä ISO-9001:2015

Yritys:

Pomarkku



YRITYKSEN HISTORIA
Suomen Imurikeskus Oy on 1984 perustettu valmistavan teollisuuden
yhtiö Pomarkussa. 

Yrityksemme aloitti maahantuomalla ja valmistamalla siirreltäviä
teollisuusimureita ammattikäyttöön. Asiakkaina oli tuolloin lähinnä
maatalous ja pienteollisuus. Tuolloin jo tuotemerkiksi vakiintui Eurovac.

Erityisesti 2010-luvun alusta yritys on kehittänyt toimintaa ja tuotteita
asiakaskohtaisiin toimituksiin. Toiminta on laajentunut kattamaan
erilaiset asiakaskohtaiset teollisuuden purun- ja pölynpoistot, sekä
keskusimurijärjestelmät, jotka tyypillisesti toimitetaan asiakkaille
asennettuna avaimet käteen periaatteella. 

2020-luvulla valmistetaan ja maahantuodaan edelleen
teollisuusimureita ammattikäyttöön. 
Asiaskaskohtaisissa toimituksissa asiakkaita ovat mm. merkittävät
laitevalmistajat ja laitostotoimittajat niin kotimaassa kuin ulkomailla.



MEIDÄN VISIOMME JA MISSIOMME

VISIOMME MISSIOMME
Suomen Imurikeskus Oy:n visio on olla alansa johtava

toimija ja ensisijainen valinta kaikille, jotka haluavat toimia
puhtaassa työtilassa. 

 
 

Missiomme on kehittää teollisuuden työympäristöjä ja
työturvallisuutta laadukkailla ratkaisuilla puhtauteen ja
ilmanlaatuun liittyen. Toiminnan tavoitteena on korkea

asiakastyytyväisyys.



Suomen Imurikeskus Oy pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan
toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, yrityksiin, talouteen,
yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.
Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen osa Imurikeskuksen
arvoja ja jokapäiväistä tapaa toimia. Nämä toimintaperiaatteet, arvot sekä
johtamiskäytännöt muodostavat kehyksen yhtiön toimintatavoille ja
pyrkimyksille toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Keskeisiä arvojamme ovat:

Ihminen – toimintamme keskeinen voima. Oli sitten kyseessä
yrityksemme työntekijät, asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme.

Innovatiivisuus – Parhaiden ratkaisujen toteuttamiseen tarvitaan
luovuutta ja kokeilunhalua.

Yhteistyö – Harva menestyy yksin. Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa
on avain menestykseen.

Vastuullisuus – Luo kestävän perustan yrityksen tulevaisuuteen.

ARVOT



SUOMEN IMURIKESKUS OY

- Asiakastarpeen kartoitus yhdessä asiakkaan kanssa
- Laitteistojen mitoitus ja suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaisesti
- Teollisuuden keskussiivousjärjestelmät
- Pölyn- ja purunpoistojärjestelmät
- Aineensiirtojärjestelmät
- Hitsauskaasun ja öljysumun poistolaitteet
- Teollisuusimurit kaikille teollisuuden aloille eri sovelluksiin
- Putkistotarvikkeet ja asennukset
- Sähkötyöt, sähkösuunnittelu ja PLC -ohjelmointi
- Huollot ja varaosat

PALVELUMME:



                               EUROVAC 
                          TEOLLISUUSIMURIT
KAIKKIIN TEOLLISUUDEN KOHTEISIIN

Teollisuusimurit

Lisävarusteet

- Kuiva- / märkäimurit
- Tuhkaimurit
- ATEX -imurit
- Raskaan teollisuuden imurit
- Erikoisimurit

Teollisuusimureihin tarvikkeet ja 
imuletkut myös muihin merkkeihin



                       EUROVAC
       KESKUSIMURIJÄRJESTELMÄT
KAIKKIIN TEOLLISUUDEN KOHTEISIIN

Keskusimurijärjestelmät

Asennuspalvelumme

- Voimalaitokset
- Metalliteollisuus
- Puuteollisuus
- Paperiteollisuus
- Betoniteollisuus
- Muoviteollisuus
- Prosessiteollisuus
- Elintarviketeollisuus

Laitteiden ja putkistojen asennus avaimet käteen
periaatteella



       PURUNPOISTOJÄRJESTELMÄT
KAIKKIIN TEOLLISUUDEN KOHTEISIIN

Purunpoistojärjestelmät

Materiaalin keräys

- Puuteollisuus
- Muoviteollisuus
- Koulukohteet

Purunsiirto- ja keräysratkaisut asiakkaan
 tarpeen mukaan, esim. kontti, suursäkki ja briketöinti

                  EUROVAC 



EUROVAC

Pölynpoistojärjestelmät

Lisäksi saatavilla

- Voimalaitokset
- Metalliteollisuus
- Puuteollisuus
- Paperiteollisuus
- Betoniteollisuus
- Muoviteollisuus
- Prosessiteollisuus
- Elintarviketeollisuus

Myös haastaviin ympäristöihin, esim. ruostumattomasta
tai haponkestävästä teräksestä valmistetut ratkaisut

PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄT
KAIKKIIN TEOLLISUUDEN
KOHTEISIIN



KOULUKOHTEET 

Koulukohteet

Saatavilla mm.
  - purunpoistojärjestelmät
  - monitoimipoistojärjestelmät
  - tekstiilitilojen keskusimurit ja pölynpoistot
  - kohdepoistot
  - kiertoilmasuodattimet, puhaltimet myös vesikatolle  
  - maalauskaapit ja -seinät

Purunpoistolaitteistot asennetaan nykyään useimmiten
ulkotiloihin joko laitehuone- tai purunpoistokonttimallilla.
Tällöin saadaan sisätiloihin vapautettua tilaa, sekä
myöskin mahdolliset turvallisuusriskit kuten palo- ja
pölyräjähdysriski ovat ulkotiloissa.

Lisäksi laitteet ovat tarvittaessa helposti siirrettävissä
kohteesta toiseen, mikäli tarvetta myöhemmin ilmenee.



PUHALTIMET 

Matala-, keskipaine- ja korkeapainepuhaltimet
Myös ATEX-mallit, sekä puhaltimet vaativiin kohteisiin
(korkea lämpötila, aggressiiviset olosuhteet)
Yleisimmät mallit heti varastosta

-aksiaalipuhaltimet
-kanavapuhaltimet
-huippuimurit
-keskipakopuhaltimet
-sivukanavapuhaltimet
-kiertomäntäpumput



ASIANTUNTIJAT  PALVELUKSESSASI

02-576700
eurovac@suomenimurikeskus.fi
etunimi.sukunimi@suomenimurikeskus.fi

Suomenimurikeskus.fi 

Valtatie 23 1141 
29630 Pomarkku


