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Kvalitet och säkra leveranser

Sepa Oy

• Omsättning cirka 20 milj. Euro
• Cirka 150 anställda
• Ledande tillverkare av takstolar med

spikplåtskonstruktioner och ett av de största
företagen i branschen i hela Europa

Sepa Oy är en av Finlands ledande takstolstillverkare.
Företaget grundades år 1982 och under hela tiden har
de centrala verksamhetsprinciperna utgjorts av pålitlighet
i tillverkningen och leveranstiderna, kvalitet samt ända-
målsenligt utvecklingsarbete när det gäller såväl produk-
ter, verksamhet som produktionsmetoder.

Sepa Oy:s huvudkontor och fabrik ligger i Keitele och
den andra fabriken i Borgå. Fabrikernas stora kapacitet
säkrar korta leveranstider för takstolar.

Förutom takstolar tillverkar Sepa Oy även mansard-
taksanordningar, gjutformar för broar, husstommar,
I-bjälkar av trä, lättstrukturplattor, träbetong-kombi-
plattor och brandsäkra fackverk.

Referenser

Bostadsområde, Ryssland

ISO 9001- och 14001-kvalitet

För att säkerställa att kunderna är nöjda såväl
i Finland som utomlands har Sepa Oy infört
extern granskning av sin verksamhet.

Som bevis på den höga nivån av sina pro-
dukter och sin verksamhet har Sepa Oy beviljats
följande certifikat:
• ISO 9001:2000 kvalitetscertifikat
• ISO-14001:1996-miljöcertifikat
• Tyskt iBMB/MPA-certifikat och
• Ryskt Gost-R-certifikat

Miljöpolicy

Vårt miljömål är att belasta miljön så lite som
möjligt, vilket vi eftersträvar genom att
• Aktivt uppfölja och åtgärda miljöeffekterna

i samband med vår verksamhet
• Optimera våra material, råvaror och energi-

konsumtion så de är skonsammare för natur-
resurserna

• Aktivt styra våra upphandlingar av produkter
och tjänster till mer miljöorienterade sam-
arbetspartner



Yrkeskompetens och högteknologi

SEPA-takstolstyper

Alla SEPA-takstolar tillverkas enligt kundens
måttönskemål, helst utifrån konstruktionsplane-
rarens takstolsritning.

Ramverkstakstol

Pulpettakstol Ramverk med lutande stänger
för bruksvind

Ramverk med raka stänger
för bruksvind

T-saxstolFackverksbalkSaxtakstol

Fackverkstakstol Mansardtakstol

Sepa-kvalitet

Takstolarna planeras på Sepa Oy:s egen plane-
ringsavdelning på basis av grunduppgifter man
fått av kunden. Planeringen görs med RoofCAD-
programmet som utvecklats för planering av
spikplåtskonstruktioner.

Allt trä som används i tillverkningen grovbe-
arbetas till rätta mått och klassificeras maskinellt
i Sepa Oy:s fabrik.

Sepa-teknik

Vid tillverkningen av takstolar utnyttjas en da-
torstyrd och automatisk CyberSAW-såg som får
måttuppgifterna direkt från planeringsavdel-
ningens datasystem.

Monteringen av takstolar sker med hjälp av
laserteknik.

Sepa-säkerhet

Fabrikernas stora kapacitet och löpande samar-
bete i hela verksamheten möjliggör tillverkning
av förmånliga takstolskonstruktioner med exakta
mått och sparar
material.

Konstruktionerna blir färdiga enligt tid-
tabellen och de är lätta och går snabbt att mon-
tera på plats.
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Husstommar

SEPA-husstommen är en förmånlig lösning som
bärande konstruktion i bostadshus, semester-
byggnader och bodar. Den måttsäkra husstom-
men, som omfattar både golv, vägg och vinds-
bjälklag, är lätt och snabb att montera.

Lättstrukturplatta

Den typgodkända SEPA-lättstrukturplattan har
utvecklats för att användas som botten- och
vindsbjälklagskonstruktion i villor.

Trä-betong-kombiplatta

Den typgodkända SEPA 2000 -trä-betong-kombi-
plattan har utvecklats för ljudisolering och rum-
sin-delning i flervåningshus av trä. Plattan lämpar
sig även som bjälklags- och vindsbjälklagskon-
struktion i rad- och flervåningshus.

SEPA-övriga produkter

Sepa Oy
• Vesannontie, 72600 Keitele, Finland
Tel. +358 (0)20 762 8700, fax +358 (0)20 762 8750
• Företagarvägen 12, 06450 Borgå, Finland
Tel. +358 (0)20 762 8770, fax +358 (0)20 762 8771
sepa@sepa.fi och sepa.porvoo@sepa.fi
www.sepa.fi

Gjutformar för broar

SEPA-gjutformssystemet för broar har utvecklats
som en förmånlig, snabbgjord och ytterst mått-
säker stödkonstruktion för gjutning av broar
och underfartstunnlar på ort och ställe.

Brandsäkra fackverk

SEPA R30 brandsäkra fackverk är spikplåtsfac-
kverk som utan extra skydd uppfyller brandsä-
kerhetskrav R30, d.v.s. krav på 30 minuters struk-
turell bärighet (VTT:s utlåtande nr RTE 585/04).

I-bjälkar av trä

I-bjälkar används huvudsakligen i takkonstruk-
tioner i olika hallar. Bjälkarna gör det möjligt
att bygga vindsbjälklag med över 6,5 meters
spännvidder. I urvalet ingår åtta olika tvärsnitt,
som gör det lätt att hitta rätt bjälke för alla
slags behov.

Porvoo

Keitele

Helsinki


