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Uusi Otaniemen Rauta avattu Otaniemeen:

Protoshop Oy ja Otaniemen Rauta
tarjoavat ratkaisuja, tuotteita ja
palveluja yrityksille ja kuluttajille
Länsi-Espoosta on viime vuosina
puuttunut rautakauppa, joka pystyisi palvelemaan niin kuluttajia
kuin yritysasiakkaitakin. Nyt ongelmaan on saatu ratkaisu, kun
Otaniemen Rauta avasi ovensa
syksyllä Otaniemen Ostoskeskuksessa Otakaari 11:ta. Sijainti Kehä I
ja Länsiväylän tuntumassa varmistaa asiakkaille nopean ja mukavan tavan hankkia tarvitsemiaan
rautakauppatuotteita ilman aikaa
vieviä parkkiongelmia ja suurhallien kävelymatkoja.
Otaniemen Raudan tuotevalikoima sisältää edullisia, mutta laadukkaita kodin rautakauppatuotteita kuin myös erittäin vaativaan
käyttöön tehtyjä ammattilaistuotteita. Tästä esimerkkinä on rautakaupan keväällä 2010 tekemä 4vuotinen rautakauppatuotteiden
ja materiaalien palvelusopimus
VTT:n kanssa.
Tuotealueisiin kuuluvat rautakauppatuotteet sähkötyökaluista
käsityökaluihin ja rakennustuotteisiin. Lisäksi valikoimassa on tarjolla päivittäiseen kodinhoitoon
liittyviä tuotteita kodinkoneista siivousvälineisiin ja keittiötarvikkeisiin. Kauppaan kannattaa tutustua
avajaistarjousten vuoksi myös pukinkonttia silmällä pitäen ennen
Joulua. Rautakaupan kokonaistuotevalikoima nousee yli 12 000 artikkeliin.
Valikoimissa on ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja erikoisrautakauppatuotteitta jotka ovat huomattavasti laadukkaampia kuin
normaalit rautakauppatyökalut,
kuten erikoistyöstövälineitä, erikoiskobolttiteriä (esim. porat),
kiinnitystarvikkeita, työkaluja sekä laaja valikoima pultteja. Lisäksi
kaupasta löytyvät maalien sävytys- ja sekoituskoneet ja kemikaalit. Digitaalisen maalianalysaattorin avulla maalin yritys voi määrittää remontoitavan kohteen värisävyn pienenkin maalausnäytteen
avulla. Erityisesti remontti- ja restaurointimaalarit ilahtuvat varmasti tästä uutisesta!
Asiakkaat saavat myös materiaalit esim. metallin määrään ja
muotoon valmiiksi leikattuina. Jos
siis tarvitset takan edustalle uuden
pellin et tarvitse enää leikkureita
omasta takaa. Mikäli et halua
myöskään asentaa peltejä itse, talon oma konepaja Protoshop tarjoaa lisäksi metallin muokkaus,
asennus- ja korjauspalvelut omasta takaa. Rautakaupan avajaistarjoukset ovat voimassa 23.12.2010
saakka. Rautakauppa toimii osana
Protoshop Oy:tä.

Protoshop Oy:n historia
juontuu aina vuoteen
1841
Protoshop Oy:n historia ulottuu aina vuoteen 1841 jolloin Suomen
ensimmäinen konepaja perustettiin kehittämään Suomen autonomisen alueen teknistä innovatiivisuutta ja osaamista. Tästä hyvänä

Otaniemen raudan ammattitaitoista henkilökuntaa vasemmalta Arttu Nevalainen, Anna Karpoja ja kaupan esimies Ulf Virkama. Karl Thurman ja Joni Koivuniemi puuttuvat kuvasta.

Koneistaja Markku Huuki on CNC-koneistuksen ammattilainen, jonka käsissä toteutuu erittäin tarkkojen ja vaativienkin kappaleiden työstö.

Suunnittelu- ja insinööritoimiston 3 D -suunnittelija Veli-Pekka Sassi.
esimerkkinä toimii Suomen ensimmäinen sähkövalo, jonka konepa rakensi vuonna 1877 Helsingissä. Paikalla tuota ihmettä oli todistamassa tuhansia ihmisiä.
Suomen suunnitelmallinen teknillinen kehittäminen oli aloitettu
jo 1830- ja 40-luvuilla perustamalla kolme edelleen olemassa olevaa
instituutiota. Järjestyksessä näistä
ensimmäinen oli Manufaktuurijohtokunta (nyk. Työ- ja elinkeinoministeriö), toinen Mekaaninen
Instituutti (Protoshop) ja kolmas
Helsingin Teknillinen reaalikoulu
(Aalto-yliopisto). Vuonna 1917
Mekaaninen Instituutti muutettiin
Valtion hienomekaaninen konepajaksi, joka toisen maailmansodan aikana liitettiin osaksi Valtion
Teknillisen Tutkimuslaitoksen
(VTT) organisaatiota, toimien
esim. 90-luvulla Suomen avaruustekniikan valmistavana laboratoriona. Konepaja yksityistettiin
vuonna 2000 Protoshop Oy:ksi ja
se toimii edelleen Otaniemessä.
– Tässä yrityksessä on valtavasti osaamista ja pitkäaikaista
ammattitaitoa. Uskon, että se antaa
hyvän pohjan menestykselle ja
kasvulle myös tulevaisuudessa.
Lisäksi meillä on loistava sijainti
keskellä Otaniemen high-tech

aluetta. Vahvuuksiamme ovat nopeus, ketteryys, korkea laatu ja se
että olemme lähellä asiakkaitamme, sanoo toimitusjohtaja Ville
Volanen Protoshop Oy:stä.

Innovatiivisia teknisiä
tuotteita ja palveluja
yrityksille ja kuluttajille
– Protoshop Oy koostuu innovatiivisesta hienomekaniikan konepajasta, suunnittelu- ja insinööritoimistosta ja Otaniemen
Raudasta. Protoshop tarjoaa asiakkailleen luotettavan teknisten
tuotteiden valmistuksen palvelukokonaisuuden. Palvelualueemme ovat: Mekaanisten ongelmien ratkaisut, suunnittelutoimisto, valmistus ja kokoonpano, testaus sekä tuotteiden kaupallistamisen konsultointipalvelut.
– Suunnittelu- ja insinööritoimiostomme auttaa asiakkaitamme kehittämään oikeasti toimivia
ja kustannustehokkaasti toteutettuja mekaanisia laitteita ja komponentteja. Valmistamme tuotteita niin yksittäisinä kappaleina
kuin sarjatuotantona. Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat niin
mekaaniset osat kuin itsenäiset
laitteet joiden toiminta vaatii säh-

köteknistä ja toimintalogiikan
osaamista. Joustava ja ketterä tuotantoyksikkömme pystyy reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Useat teollisuuden tuotantolaitokset käyttävätkin meitä tuotantonsa alihankkijana sekä omien
koneidensa varaosien valmistukseen. Asiakkaitamme ovat niin
suuryritykset kuin yksittäiset
pienasiakkaat. Meihin voivat ottaa yhteyttä kaikki henkilöt, jotka
haluavat alan huippuosaamisen
käyttöönsä ystävällisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla.
– Esim. kun asiakas tarvitsee
ratkaisua tekniseen ongelmaan tai
tuotteen valmistamiseen suunnittelu- ja insinööritoimistomme laatii
suunnitelmat ja luo mallit ja menetelmät tuotteen valmistamiselle.
Konepajamme valmistaa sitten itse
tuotteen. Materiaalit ja sähkötekni-

sen työn, logiikkaohjelmoinnin,
asennuksen, huollon ja lujuuslaskelmat saa samasta yrityksestä.
– Meiltä niin yritykset kuin kuluttajatkin saavat ratkaisun esim.
kiinteistönhuollon alalla voimme
palvella isännöitsijätoimistoa tai talonyhtiötä vaativien uusien rakennelmien suunnittelussa ja valmistamisessa sekä asennuksessa. Espoon alueella toimii satoja erilaisia
mekaanisia ratkaisuja, jotka olemme kehittäneet ja valmistaneet
ideasta lähtien. Tästä käytännön
esimerkkinä Espoon palolaitoksen
erikoistikasjärjestelmät sekä lämpöilmapumppujen kiinnitysrakenteet talonyhtiöille. Yritysten ja
kuluttajien kannattaa kysyä myös
tilisopimuksesta ja siihen liittyvistä eduista, sanoo toimitusjohtaja
Ville Volanen ja toivottaa asiakkaat
tervetulleiksi niin Otaniemen Rau-

dan kuin laajemminkin Protoshop
Oy:n asiakkaaksi.
Eva Kivilaakso-Wellmann
Otaniemen Rauta
Puh: 020 755 86 82
Rautakauppa – Otakaari 11
Arkisin: 8–18
Lauantaisin: 10–14
puh. 020 755 8682
Metallivarasto
Metallimiehenkuja 8 G
Arkisin: 8–16
puh. 044 347 0331

Protoshop:
Suunnittelu- ja Insinööritoimisto
sekä Konepaja
Puh: 020 755 86 81
Arkisin: 8–16
www.protoshop.fi

Palveleva
Palveleva Rautakauppa
Rautakauppa
Avattu
Avattu !!

OTANIEMEN RAUTA
Otaniemen Ostoskeskus
Otakaari 11, Espoo
Puh: 020 755 86 82
www.otaniemenrauta.fi
Tutustumis tarjoukset

Tutustumis tarjoukset

Dremel
300 300/1/55

Alpine puuvarsi
Lumentyönnin

Talvityökäsine
Thinsulate

110 osainen Pro
Työkalusarja

Tarjoukset voimassa Joulukuun 23.12.2010 saakka, tai niin kauan kuin tuotteita riittää

Otaniemen raudan valikoimien määrä nousee 12 000 tuotteeseen ja ne on saatavissa suoraan myymälän varastosta.

