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Myynti

Alumiini- ja terästuotteet
Marko Timonen
P: 050 528 8506

Hallinto

Toimitusjohtaja,
suunnittelu ja tuotanto
Sami Timonen
P: 0500 889 232

Löydät meidät myös
Facebookista

Lasituotteet
Teuvo Leppämäki
P: 044 727 9517

Alumiini- ja teräsovet 
ja -ikkunat meiltä

valmiiksi asennettuna.
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Tuotteemme ovat 
tyyppihyväksyttyjä 
ja CE-merkittyjä.
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Alumiini- ja terästuotteet:

▪ Ovet - ja ikkunat
▪ Nostoliukuovet (alumiini)
▪ Palo-ovet ja -ikkunat
▪ Julkisivurakenteet
▪ Kaiteet ja säleiköt
▪ Savunpoistoluukut (alumiini)

Valmistamme tuotteemme asiakkaan 
toiveiden ja tarpeiden mukaan 
avaimet käteen -periaatteella. 
Meiltä saat kaiken suunnit-
telusta, pintakäsittelystä ja 
valmistuksesta kuljetukseen ja 
asennukseen. Tuotteemme 
ovat myös tyyppihyväksyttyjä 
ja CE-merkittyjä.

Lasituotteet:

▪ Tasolasit ja eristyslasit
▪ Turva-, murronsuoja- ja palolasit
▪ Saunan lasiseinät
▪ Lasikaiteet
▪ Sisustuslasit mm. märkätiloihin

Alumiini- ja teräsrakentamisen lisäksi olemme 
erikoistuneet lasin jatkojalostukseen. Sahaamme 
lasit omiin tuotteisiimme, minkä lisäksi toimitam-
me lasia määrämittaan työstettynä muille val-
mistajille ja yksityisille ostajille. Tuotteemme ovat 
tyyppihyväksyttyjä ja sertifi oituja.

Kaikki alkoi pienestä nyrkkipajasta Koskella
vuonna 1984. Muutamassa vuodessa yrittäjä
Arto Timonen kasvatti ja laajensi yritystoimintaa, 

palkkasi ensimmäiset työntekijät ja rakensi
yritykselle tilat Tarvasjoelle. Toisen suku-

polven yrittäjien Marko ja Sami Timosen 
johdossa Kosken Alumiinivalmiste Oy on 
jatkanut vahvaa kasvuaan metalli- ja 
lasialan johtaviksi yrityksiksi Varsinais-
Suomessa.

Yrityksemme tuotteita käytetään 
etenkin julkis- ja kerrostalorakenta-
misessa, mutta palvelemme myös 

yksityisasiakkaita. Pääsääntöises-
ti toimimme Varsinais-Suomen, 
Uudenmaan, Kanta-Hämeen 
ja Satakunnan alueella, mutta 

kauttamme saatte toimituk-
set ja asennukset muuallekin 

Suomeen, tai jopa Suomen 
rajojen ulkopuolelle.

Kosken Alumiinivalmisteen 
valtteina ovat olleet moni-

puolinen osaaminen, koko 
tuotantoketjun pitäminen 

omissa käsissä sekä  
investoinnit nykyaikai-

seen teknologiaan. 
Työllistämme noin 

40 henkeä. Vuon-
na 2017 liike-

vaihtomme 
oli noin 6 

miljoonaa 
euroa.
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Metalli- ja lasialan ammattilainen

Alumiini- ja
teräsovet kestävät 
kovaakin käyttöä.

Jo 35 vuoden
kokemuksella!


