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Comatec on Suomen johtava teknologiateollisuuden ja
koneenrakennuksen suunnittelu-, projektinhallinta- ja
asiantuntijaosaaja. Ajatuksen voima on kykyä nähdä
kokonaisuudet, tunnistaa tarpeet ja soveltaa parasta
osaamista. Siinä olemme alan vahvin.

AJATUKSEN VOIMA
SYNTYY HUIPPUOSAAJISTA

KOLME HYVÄÄ SYYTÄ VALITA
COMATEC STRATEGISEKSI KUMPPANIKSI

Parhaan ratkaisun löytämiseen tarvitaan kokonaiskuva.
Millainen on tuotannon toimintaympäristö?
Millaisilla prosesseilla tuotekehitys etenee?
Missä olosuhteissa lopputuotetta käytetään?
Kaikki tämä on kytkettävä vielä
liiketoimintasi strategisiin tarpeisiin.
Tässä olemme erityisen vahvoja.
Kokonaiskuvan näkemisessä auttaa
lisäksi laaja teknologiaosaamisemme
myös oman toimialasi ulkopuolelta.
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TUOTEKEHITYS

MEKANIIKKA
HYDRAULIIKKA
SÄHKÖ JA AUTOMAATIO

TOIMITUS JA
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KÄYTTÖÖN-JA
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OHJELMOINTI
PROJEKTINHALLINTA

OTTO

AUTAMME SINUA TUOTTEESI
ELINKAAREN KAIKISSA VAIHEISSA
Mekaniikka-, hydrauliikka- sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelu ovat ydinosaamistamme – samoin
testaus, tekninen laskenta, tuoteturvallisuus ja elinkaaripalvelut. Vankan suunnitteluosaamisemme vuoksi hyödyllisintä on ottaa asiantuntijamme mukaan jo tarjousvaiheeseen ja
tuotekehitykseen.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

LISÄARVOA
TUOTTEELLE

PAREMPI
KATE

NOPEAMMIN
MARKKINOILLE

Ammattilaisemme
auttavat kehittämään
tuotteeseesi uusia
ominaisuuksia, toimintoja, keksintöjä,
patenttejakin.

Tehokas suunnittelu ja
optimoidut prosessit
parantavat projektiesi kannattavuutta
kustannussäästöjen
kautta.

Ketterät toimintatavat
ja alan uusin osaaminen varmistavat, että
tuotteesi on kilpailukykyinen ja valmistuu
ajoissa.

SUUNNITTELU

HANKINTA
HANKINTA
JA
jAVALMISTUS
VALMISTUS

TOIMIALASI PARASTA PALVELUA
Toimialastasi riippumatta olemme aina lähellä ja palvelemme sinua yksilöllisesti ja
joustavasti. Toimintavarmuutemme helpottaa myös yrityksesi riskinhallintaa, saat
oikeat osaajat oikeaan aikaan.

MONIALAINEN
INSINÖÖRIOSAAMINEN KÄYTÖSSÄSI
Olipa haasteenasi uuden tuotteen ideointi, kokonainen projekti tai puuttuva käsipari, meiltä
löytyy osaamista ja asiantuntijoita eri toimialojen tarpeisiin.

PROJEKTIT

RATKAISUT

ASIANTUNTIJAT

Huippuluokan ammattilaisiltamme näkökulmaa ja parhaat ratkaisut, jotka pohjautuvat
vankkaan osaamiseen,
vahvaan tuotetuntemukseen sekä uusimpien teknologioiden
hyödyntämiseen.

Taattu toimitus varhaisesta määrittelystä
lopullisiin testeihin ja
tuotantoon – oli tarve
sitten muokata tuote-,
järjestelmä- tai tuotekehityshanketta.

Joustavuutta lisäresursseilla. Uutta
osaamista ja kokemusta yrityksesi vaativiin
tilanteisiin.

Energia ja
voimalaitokset

Hyötyajoneuvot

Materiaalinkäsittely ja
kuljettimet

Meriteollisuus

Nosturit ja
kuormankäsittely

Prosessiteollisuuden
koneet ja laitokset

Raideliikennekalusto

Sähkölaitteet ja
-järjestelmät

Teollisuusautomaatio

Työkoneet

COMATECIN KVARTAALI ON 25 VUOTTA
Comatecissa ymmärrettiin jo varhain, että menestyminen edellyttää toimialan tulevaisuuden trendien näkemistä. Toimintaamme ohjaava kvartaali ei tällöin tarkoita neljännesvuotta, vaan
neljännesvuosisataa.
Vuonna 1986 perustetulla Comatecilla on käynnissä nyt toinen
kvartaali. Kvartaalin päättyessä 2030-luvulla tavoitteenamme on
olla maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, jolla on
tuhansia työntekijöitä.
Toimialoillamme projektit ovat usein pitkäkestoisia ja vaativat
suuria investointeja, ja niiden läpivientiin on syytä valita luotettavimmat kumppanit. Luontevin valinta on pitkäjänteiseen, kustannustehokkaaseen suunnitelmallisuuteen nojaava Comatec.
Comatec Group on suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita tarjoava ja kehittävä insinööritoimisto – alansa
johtava omilla vahvoilla toimialoillaan. Työllistämme lähes 600
osaajaa yli 20 paikkakunnalla neljässä maassa. Meidät tunnetaan erityisesti kyvystä toteuttaa teknologiateollisuuden ja
koneenrakennuksen haastavia toimeksiantoja. Ratkaisumme
perustuvat aina koeteltuun, ajanmukaiseen teknologiaan.

DNV GL Business Assurance Finland Oy on
myöntänyt Comatec Groupille ISO 9001:2015
-johtamisjärjestelmäsertifikaatin. Sertifioitu
toiminta kattaa konsernin suunnittelu-, projektinhallinta-, työmaa- ja asiantuntijapalvelut.
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