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“Strong - Turvallisemman rakentamisen puolesta”
Strong-Finland Oy on kotimainen pölyntorjunnan ja kuivaustekniikan laitteiden maahantuontiin,
tuotekehitykseen ja valmistukseen sekä vientiin erikoistunut yritys. Lisäksi tarjoamme
monimuotoisia imuri- ja ilmansiirtotekniikoiden sekä suodatusjärjestelmien suunnittelu-, myyntija asennuspalveluita räätälöidysti teollisuuden tarpeisiin. Palvelemme Teitä koko Suomen alueella.

PÖLYNTORJUNTA
Strong on tunnettu pölyntorjunnan erikoisammattilainen. Olemme vahvasti mukana
pölyntorjunnan laitteiden, kuten alipaineistajien ja rakennusimureiden sekä siirrettävien
keskusimurijärjestelmien tuotekehityksessä Suomen markkinoille. Henkilöstömme taustat
rakennus-, purku- ja vahinkoaloilta auttavat meitä kehittämään yhdessä asiakkaidemme kanssa
entistä korkealaatuisempia ja käyttökustannuksiltaan edullisempia järjestelmiä.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Alipaineistajat
“Parempaa työturvallisuutta, vähemmän siivouskuluja,
korkeampi työtehokkuus”
Tuotekehittämämme ja valmistuttamamme Strongalipaineistajat ovat tunnettuja kokoluokkiensa
suurimmista ilmamääristä, ja vahvoista moottori- sekä
suodatinratkaisuista rakennus-, saneeraus- ja vahinkoalan
haasteisiin. Strong 600 vastaa tehoiltaan perinteisiä >1000
m3/h laitteita, ja vastaavasti Strong 4000 omaa
markkinoiden vahvimman valovirtatoimisen moottori- ja
suodatin ratkaisun.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rakennusimurit
“Korkea laatu, enemmän imutehoa, pidemmät
työskentelyajat”
Strong rakennusimurit on toteutettu poikkeuksellisen
laadukkain suodatinratkaisuin. Myös laitteen käyttöön,
tiiveyteen, moottoritehoon sekä sykloonien muotoiluun
vs. moottoriteho -suhteutukseen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Esimerkikisi Strong S28 rakennusimuri sisältää
poikkeuksellisesti, sekä patruuna- että sukkasuodatinimurin samassa paketissa. Meiltä löydät myös erilaiset
esierottimet sekä imurit, kuten vesi-imurit ja
teollisuusimurit.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Keskusimurijärjestelmät

“Suuritehoista alipaineistavaa rakennusimurointia
matalalla käyttöskustannuksella”
Keskusimurijärjestelmiä käytetään tyypillisesti
rakennusteollisuudessa kerrostalorakentamisessa ja
saneerauksessa. Strong on johtava laitemyyjä sekä
tuotekehittäjä rakennusalan siirrettäville keskusimureille
Suomessa. Pääosan asiakaskunnasta laitesektorille
muodostavat keskisuuret ja suuret rakennusliikkeet sekä
konevuokraamot.
Voit tiedustella meiltä myös Teitä lähinnä olevaa Strongkeskusimurien konevuokraamoa.
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“Strong - Pitää minkä lupaa”

KUIVAUSTEKNIIKKA
Strong toimii Corroventa Avfuktning Ab:n valmistamien CTR-kuivainlaitteiden maahantuojana,
jakelijana ja kouluttajana Suomessa. Laitteistot on suunniteltu rakennusalan, vahinkoalan ja
teollisuuden tarpeisiin. Ryömintätilakuivausjärjestelmien avulla voidaan toteuttaa myös
laajamittaista olosuhdekosteudenhallintaa sekä yksityisissä että julkisissa kiinteistöissä, mukaan
lukien ryömintätilat, kellarit, varastot, teolliset tuotantotilat ja laitokset.
Ammattitaitoinen asiakaspalvelumme auttaa Teitä laitehankintojen mitoittamisessa ja
suunnittelussa, sekä opastaa ja kouluttaa laitteiden käyttöön liittyen.
Adsorptiokuivaimet
“Ilmankuivaimien kokonaisvaltaisin
rakennekuivaukseen”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tekniikka

Rakennekuivauksen yleislaite, joka perustuu adsorptioilmankuivaustekniikkaan. Laitteistot tuottavat erittäin
kuivaa ilmaa tilaan, jolloin rakenteet luovuttavat kosteutta
tilaan, käyttöalue Rh 0-100%
Kondenssikuivaimet
“Suuritehoiset ilmankuivaimet korkean ilmankosteuden
poistamiseen”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Erittäin kosteiden tilojen kuivainlaite, joka erottaa
tehokkaasti kosteutta lämpimässä ja hyvin kosteassa
tilassa. Käyttöalue n. Rh 50-100%, jonka johdosta ei usein
optimaalinen laite rakennekuivaukseen, vaan tarkoitettu
korkean kosteuden poistoon huoneilmasta. Erityiset
käyttökohteet mm. teollisuus, vesivahinkojen kuivaus ja
rakennusala, etenkin muun muassa tasoite- ja
betonivalutöiden jälkeen.
Erilaiset turbiinikuivaimet
“Eristetila- ja ontelokuivauksen modernein tekniikka”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pääosin käytetään uudisrakentamisessa ontelo- ja
kevytsoratäyttöisten eristetilojen kuivausten yhteydessä,
sekä vesivahinkoalan eristetilakuivauksissa. Vaatii
pääasiallisesti yhdistelmäkäytön adsorptiokuivaimen
kanssa kuivailman tuottamiseksi, lukuunottamatt CTR
Kombi yhdistelmälaitteita.
Vaunukuivaimet
“Suurtehokuivaimet isojen tilojen tilakuivaukseen ja
lämmitykseen”

○ ○ ○ ○ ○ ○

Suuritehoiset adsorptiotekniikkaan perustuvat
vaunukuivaimet teollisuuden tarpeisiin, vahinkoalan
suurten tilojen kuivaukseen sekä keskisuurien ja suurien
varastotilojen kosteudenhallintaan ja lämmitykseen.
Levykuivaimet
“Paikalliset kuivaukset viikkojen sijaan vain päivissä”
Kosteuden poistamiseen tehokkaasti paikallisilta
kosteusvaurio aloilta viikkojen sijaan vain muutamissa
päivissä, nopeasti ja lähes äänettömästi.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

“Strong - Asiakasläheinen ammattilainen”

TEOLLISUUS
Ammattitaitoinen teollisuuden vaatimuksiin erikoistunut henkilöstömme palvelee teollisuuden
tarpeita imurijärjestelmien, ilmansiirtotekniikoiden ja ilmanpuhdistusjärjestelmien hankinnoissa,
suunnittelussa ja toteutuksessa. Laajan yhteistyö- ja tavarantoimittajaverkostomme sekä oman
tuotekehityksemme kautta voimme tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja siirrettävistä kiinteisiin
järjestelmiin.
○ ○ ○ ○ ○ ○

Kiinteät järjestelmät
“Monipuoliset räätälöidyt imuri- ilmansiirto ja
pölynpoistojärjestelmät teollisuuteen”
Toteutamme sekä suuria ja monimutkaisia siivous- ja
keskusimurijärjestelmiä, kuten myös purunpoistojärjestelmiä. Myös teollisuuden tuotantoprosessien pölyja pienhiukkasongelmien suodatusjärjestelmät voidaan
rakentaa kiinteiksi tai siirrettäviksi, ja tarvittaessa
automatisoida.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Siirrettävät järjestelmät
“Siirrettävät imurit erilaisilla karkea- ja
hienoerotusjärjestelmillä teollisuuden siivoukseen”
Siirrettävät teollisuusimurit ja pölynpoistojärjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan hankintatarpeen
mukaisesti. Erilaisilla laitteistovalinnoilla voidaan ratkaista
niin puu-, metalli-, paperi-, muovi-, elintarvike-, lääke- kuin
kemianteollisuuden laitetarpeet työtehokkuuden,
turvallisuuden ja ilmanlaadun parantamiseksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Suunnittelu , toteutus ja huollot
“Kokonaisvaltaisin palvelukonsepti suunnittelusta
asennukseen ja huoltoon”
Alan ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat
asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöidyt ratkaisut
teollisuuden moninaisiin toimintoihin.
Suoritamme myös laitehuollot sekä asentamiimme että
mahdollisuuksien mukaan muiden valmistajien kiinteisiin
ja siirrettäviin imuri- ja pölynpoistojärjestelmiin.

Laajasta tuotevalikoimastamme löydätte lisää kotisivuiltamme, muun muassa
pölyntorjuntatarvikkeiden, kuivauspuhaltimien, hajunpoistolaitteiden ja -välineiden sekä usean
muun tuotesektorin osalta. Tuomme maahan laitteita ja järjestelmiä jotka eivät välttämättä näy
kotisivuillamme, joten voitte aina kysyä meiltä saatavuutta myös muille tuotteille.
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Pölyntorjunta
E-suomi 050 436 2765
P-suomi 050 447 4668
L-suomi 050 350 2980
I-suomi 050 448 1512

Kuivaustekniikka
Suomi 050 350 2980

Teollisuus
Suomi 050 3617 265
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