
Tuotteet ja varustelut  
työhön ja vapaa-aikaan

Est. 2012



Hyötyajoneuvokeskus on vuonna 2012  
perustettu hyötyajoneuvovarustelun 
asiantuntija. Palveluksessamme on yli 20 
työntekijää, joista monelle on kertynyt 
alalta jo yli 10 vuoden kokemus. Toimi- 
pisteemme sijaitsevat Lahdessa ja  
Vantaalla, mutta tuotteitamme ja varuste-
luitamme on nähtävillä ympäri Suomea. 

Varustelemme hyötyajoneu vot yrityksille 
toimialasta riippumatta sekä yksityiseen 
tarpeeseen vahvalla ammattitaidolla ja 
tinkimättö mällä laadulla. Lisäksi tuomme 
maahan markkinoiden parhaat ajoneuvo- 
kalusteet, lavakatteet, pickup-tuotteet 
ja lisävarus teet. Viime vuosina olemme 
panostaneet paljon myös omaan tuote- 
kehitykseen. Seuraamme aktiivisesti toimi- 

alan kehittyviä trendejä maailmalla ja 
poimimme parhaat innovaatiot tuote- 
valikoimaamme sinun käytettäväksesi.

Haluamme tarjota asiakkaillemme alan 
parasta palvelua. Toimintaamme viitoit-
tavat yhdessä valitut arvot. Meiltä saat 
kaiken yhdestä paikasta avaimet käteen 
-peri aatteella, ja vastaamme työmme
laadusta vielä vuosienkin jälkeen.
Kustannuslaskel man saat aina etukäteen.

Meidän kanssamme 
yllätyt positiivisesti!

Hyötyajoneuvovarustelun ammattilainen
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Yrityksen arvot

YHDESSÄ 
ONNISTUMINEN

JATKUVA 
KEHITYS REHELLISYYS ASIAKKAAN

ILAHDUTTAMINEN

Tutustu yrityksemme 
tarinaan

https://hyotyajoneuvokeskus.com/yritys/


Palveluihimme kuuluvat mm.
• Matkailuautojen ja jatko-ohjaamoiden varustelu

• Huoltoautovarustelut

• Pickup-varustelut

• Hyötyajoneuvovarustelut

• Hälytysajoneuvovarustelut

• Erikoisvarustelut

• Vaneroinnit

• Lisävarusteiden asennukset

• Ikkunoiden tummennukset

• Lisälämmittimet ja ilmanvaihto

• Eläinkuljetusajoneuvot

• Ammattiajoneuvovarustelut

• Caravan-varustelut

• Istuimien korjaus- ja ompelutyöt

• Verhoiluiden korjaustyöt
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Katso videomme

http://www.hyotyajoneuvokeskus.com
https://www.youtube.com/@Hyotyajoneuvokeskus


Miellyttävä matkustaminen on usein 
kiinni ajoneuvon varustelusta. Meiltä 
saat kaiken mitä hyvään retkeilyautoon 
tai jatko-ohjaamoon tarvitset – sängystä 
jääkaappiin ja tummennetuista sivu- 
laseista lämpöeristykseen tai laadukkaa-
seen multimedialaitteistoon.

Ammattitaitoinen ja kokenut henkilö- 
kuntamme auttaa jo suunnittelusta alkaen 
löytämään oikeat ratkaisut ja toteuttaa 
sekä perusvarustelut että räätälöidyt 
varustelut toiveidesi mukaisesti. Valikoi-
maamme ja palveluumme kuuluu kaikki 
mahdollinen ja usein mahdotonkin.

Retkeilyautot ja jatko-ohjaamot
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Kotimaista työtä



EWONAWOOL -ERISTEET 
FINLAND OY

Ewonawool on eristelevy, joka on tehokas, turvallinen ja käyttäjäystävällinen villaeriste. 
Sen erityisominaisuuksia ovat puhtaus ja pölyämättömyys.
Ewonawool-eristelevyt ovat ekologisia, sillä ne valmistetaan kierrätyskuiduista.
Ewonawool on saanut oikeuden käyttää Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnusta.

.

020 790 2740  | info@ewona.fiTutustu: www.ewona.fi
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Katso videomme

Siirry kuvagalleriaan

https://www.youtube.com/@Hyotyajoneuvokeskus
https://hyotyajoneuvokeskus.com/kuvagalleria-pakettiauto-pickup-huoltoauto-alu-cab/
www.ewona.fi
mailto:info@ewona.fi
tel:0207902740
https://ewona.fi


Tutustu tarkemmin osoitteessa bott.fi

Teemme huoltoautovarusteluja kaiken- 
kokoisille yrityksille ja julkisen puolen  
toimijoille. Huoltoautovarusteluissa käy-
tämme korkealaatuisia BOTT-tuotteita,  
jotka takaavat tehokkaat, turvalliset ja sopi- 
van yksinkertaiset ratkaisut ajoneuvoosi.

BOTT-kalusteet suunnitellaan aina yksilöl-
lisesti tarpeen mukaan, jolloin saat opti-
moitua työskentelyn liikkuvassa työpistees- 
säsi ja kiitos keveyden, säästät selvää  
rahaa käyttökuluissa. Kalusteet ovat ergo-
nomisia ja tarkasti kolaritestattuja.

Huoltoajoneuvot
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Maahantuojana Hyötyajoneuvokeskus

https://bott.fi


Katso valmiit kalusteet 
verkkokaupasta
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Katso videomme

Maahantuojana Hyötyajoneuvokeskus

https://kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com/tuote-osasto/pakettiautotuotteet/bott/valmiit-kalusteet-bott/
https://www.youtube.com/@Hyotyajoneuvokeskus
https://mainosteipit.fi


Palveluihimme kuuluu myös hälytysajo- 
neuvojen ja muiden viranomaiskäytössä 
olevien ajoneuvojen varustelu. Varuste- 
lemme muun muassa johtoautot, ensi- 
vasteyksiköt ja vapaapalokunnan miehistön- 
kuljetusautot tarkalleen asiakkaan toiveiden 
ja tarpeiden mukaan. Laadukkaasti tehdyt 
varustelumme kestävät ajoneuvon koko 
elinkaaren ajan.

Hälytysajoneuvot
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Katso referenssimme

https://hyotyajoneuvokeskus.com/kokemuksia/
https://talenom.fi


Automaalausta ja kori- sekä muovikorjauksia jo yli 65-vuoden 
kokemuksella. Toimimme yhteistyössä kaikkien 

kotimaisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Teemme myös erilaisia pintamaalauksia sekä teollisuusmaalauksia 
yrityksille ja yksityisille asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Vanha Messiläntie 2 | 15860 Hollola | 0400 357 310

Rhino Products on Euroopan johtava 
pakettiautojen lisävarusteiden valmistaja. 
Rhinon laadukkaat kattotuotteet ja lisä- 
varusteet ovat Suomessa saatavana  
meidän kauttamme. Tutustu ja tilaa 
tuotteet netissä tai tule paikan päälle 
katsomaan, niin autamme sinua valitse-
maan juuri oikeat tuotteet ja asennamme 
halutessasi ne paikoilleen.

Kaikki Rhino-tuotteet valmistetaan Eng-
lannissa, ja ne täyttävät eurooppalaisten 
markkinoiden korkeat laatuvaatimukset. 
Tuotteet on testattu Saksassa ja ne ovat 
saaneet TÜV-hyväksynnän, joka on merkki 
erinomaisesta laadusta ja turvallisuudesta. 
Monille Rhinon katto- ja tikaskuljetus- 
varusteille tehdään törmäystestit 20 G:n 
voimaan asti, mikä on kaksi kertaa enem-
män kuin alan standardien vaatimus.

Rhino Products -varusteet

Tutustu tai tilaa 
tuotteet autoosi: 

rhinostore.fi
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Maahantuojana Hyötyajoneuvokeskus

https://www.paakkisenautomaalaamo.com/
https://rhinostore.fi


Tuomme maahan maailman johtavien  
valmistajien laadukkaita lavakatteita ja 
pick-up-varusteita. Meiltä saat kaikki 
tarvitsemasi varusteet lava-autoihin, ja 
ammattitaitoinen tiimimme myös asen-
taa tuotteet paikoilleen niin halutessasi. 
Olipa kyse työ- tai vapaa-ajan ajoneuvosta, 
huolehdimme, että saat siihen juuri oikeat 
varusteet.

Valitsemme mallistossamme olevat tuot-
teet tarkoin. Tuotteiden tulee olla kestäviä, 
käyttötarkoitukseensa soveltuvia, hyvän-
näköisiä ja mikä tärkeintä, kustannuk-
siltaan järkeviä. Kaikki lavatuotteemme 
ovat automerkki- ja mallikohtaisia, eivät 
”universaalituotteita”, joita joutuisit itse 
muokkaamaan sopiviksi. Tarjoamme vain 
ensiluokkaisia tuotteita, jotka ovat heti 
valmiita käyttöön.

Pickup-tuotteet ja -varustelut
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Maahantuojana Hyötyajoneuvokeskus

Katso videomme

https://www.youtube.com/@Hyotyajoneuvokeskus


Led-valaisimien erikoisliike
Varastomyymälä Lahdessa

Hirsimetsäntie 21  |  0409621594  |  info@tomitec.fi
www.fintex.fifintex@fintex.fi

sinivalkoisissa merkeissä
ONNISTUMISIA

- maalit ja lakat
- massat ja liimat

- vedeneristeet
- lasikuitutapetit

Meiltä:
Fintex-Tetrakem Oy on perinteinen suomalainen kemianteollisuuden 
huipputuotteiden valmistaja. Tuotteemme tunnetaan helppokäyt-
töisyydestä, korkeasta laadusta sekä turvallisuudesta.

Liimoihimme luotetaan maailmanlaajuisesti autokoriteollisuuden, 
bussivalmistajien ja laivateollisuuden kohteissa. 

Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala Puh. 020 785 1210

Tutustu Neofix-, 
Plastfix- ja Ad-
muoviliimoihin sekä 
paloluokiteltuihin 
liimoihimme 
verkkosivuillamme 
fintex.fi

www.fintex.fifintex@fintex.fi

sinivalkoisissa merkeissä
ONNISTUMISIA

- maalit ja lakat
- massat ja liimat

- vedeneristeet
- lasikuitutapetit

Meiltä:
Fintex-Tetrakem Oy on perinteinen suomalainen kemianteollisuuden 
huipputuotteiden valmistaja. Tuotteemme tunnetaan helppokäyt-
töisyydestä, korkeasta laadusta sekä turvallisuudesta.

Liimoihimme luotetaan maailmanlaajuisesti autokoriteollisuuden, 
bussivalmistajien ja laivateollisuuden kohteissa. 

Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala Puh. 020 785 1210

Tutustu Neofix-, 
Plastfix- ja Ad-
muoviliimoihin sekä 
paloluokiteltuihin 
liimoihimme 
verkkosivuillamme 
fintex.fi

Löydät lavatuotteet helposti verkkokaupastamme 
valitsemalla automerkin ja korimallin. 

Tilaa tuotteet suoraan kotiin tai valitse kätevä 
asennuspalvelumme 3 vuoden asennustakuulla!
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kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com

https://kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com
https://fintex.fi
https://tomitec.fi


Varustelemme kiinteistönhuoltoon tar-
koitetut ajoneuvot kaikkien vaatimustesi 
mukaisesti.

Asennamme kiinteistönhuoltoautoihin 
paitsi lumiaurat ja hiekoittimet, myös  
hyvät varoitus- ja työvalot. Ammattitason 
työvälineet tekevät kiinteistönhuollosta 
huomattavasti helpompaa! 

Kiinteistönhuollon varusteitamme

• Lumiaurat

• Hiekoittimet

• Painepesurit

• Lavavarusteet

• Varoitusvalot

• Työvalot

Lava-autoasiakkaitamme ovat muun 
muassa puutarhurit, metsurit, kiinteistö-
huoltoyritykset, konevuokraamot ja  
kappaletavaraa kuljettavat yritykset. 
Avoimen kuormatilan autoissa haasteena  
on usein kuorman ja tarvikkeiden turvalli-
nen säilytys. Asennamme ajoneuvosi  
lavalle monipuoliset varusteet aina  
puominostimista säilytys- ja sidonta- 
ratkaisuihin.

Lava-autovarusteitamme

• Puominosturit

• Perälautanostimet

• Lavat

• Lavapeitteet

• Laatikostot

• Sidontapisteet

• Varoitusvalot

• Työvalot

Kiinteistönhuolto

Lavakalusto 
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Metallitie 14  /  26100 Rauma  /  Puh. 02 8387 3100  /  Myynti: sales@lokari.fi  /  www.lokari.fi

Pohjoismaisiin sääoloihin. 
Kovaan rasitukseen. 
Muovin työstämisen ammattilaisilta.

KOTIMAISET AUTO-
TARVIKKEET RAUMALTA
sisälokasuojat  |  moottorin viimasuojat  |  pyöräkotelosuojat  |  öljykaukalot

Varustelemme pakettiautot turvallisiksi 
kappaletavaroiden lastaamiseen, työ- 
koneiden kuljettamiseen sekä varaosien ja 
työkalujen varastointiin ja kuljettamiseen. 
Hyötyautoihin asennamme perälautanos-
timet, kalusteet, sidontakiskot ja sidonta-
pisteet, hyvän valaistuksen tavaratilaan 
sekä työvalot ja varoitusvalot ajoneuvon 
ulkopuolelle. Autamme valitsemaan tar-
peeseesi parhaiten soveltuvan nostimen 
tai rampin.

Kuljetuskalusto
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https://lokari.fi
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Maahantuojana Hyötyajoneuvokeskus

Alu-Cab-tuotteet
Meiltä saat monipuoliset Alu-Cab-tuotteet 
vaativaan retkeilyyn, työhön ja vapaa- 
aikaan. Laadukkaaseen mallistoon kuulu-
vat esimerkiksi lavakatteet, kattoteltat ja 
markiisit. Monet tuotteista sopivat kaikkiin 
automerkkeihin. 

Autamme mielellämme juuri oikeiden 
tuotteiden valinnassa. Ota yhteyttä ja  
kysy lisää!

Tutustu  
Alu-Cab-tuotteisiin

https://kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com/tuote-osasto/lava-autojen-tuotteet/alu-cab/


• Markiisit

• Invertterit

• Moverit

• Pyörätelineet

• Multimedialaitteet

• Aurinkopaneelit

• Wi-Fi-yhteydet

• Ikkunat ja kattoluukut

• Mikrot, jääkaapit ja WC:t

• Lisävalot, työvalot, sisäv

• Lämmitys- ja viilennysla

• Peruutustutkat ja kojela

• Korihuollot ja korjaukse

• Lisäksi teemme verhoilu
ja kaikki verhoilutyöt

• Myös asuinosan huollot 

H Caravan
Palvelumme kattaa myös ca
Asennamme matkailuautoih
vaunuihin laadukkaat

Yrittäjä. Pelkkä puskaradio ei tuo 
asiakaspotentiaalia liikkeesi ovelle

Yli 90 % kaikista suomalaisista etsivät verkosta tietoa 
tuotteiden ja palveluiden ostamisen tueksi. Lue lisää: fonecta.fi

Testa
näky

Te

Tutustu  
Caravan-
tuotteisiin

PUH: 010  505  2571
alaistukset

itteet

utakamerat

t

jen korjaukset

ja tarkastukset

ravan-varustelut. 
in ja asunto- 
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kaikkea 
.

a verkko-
vyytesi

e testi!

https://hcaravan.fi
https://kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com/caravan-tuotteet/
https://hcaravan.fi
https://fonecta.fi


Tutustu verkkokauppaan!
Löydät kaikki valikoimassamme olevat tuotteet myös 

verkkokaupastamme, joka palvelee sekä yrityksiä että 

yksityisasiakkaita. Verkkokauppa on avoinna 24/7 – 

tervetuloa ostoksille juuri silloin, kun sinulle sopii!

kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com

Ota yhteyttä
Viilaajankatu 2, 15520 LAHTI 

Sinikellontie 12, 01300 VANTAA

010 505 2576
myynti@hyotyajoneuvokeskus.com 

www.hyotyajoneuvokeskus.com 

Katso kaikki yhteystiedot

mailto:myynti@hyotyajoneuvokeskus.com
https://hyotyajoneuvokeskus.com
https://hyotyajoneuvokeskus.com/yhteystiedot/
https://kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com
https://kauppa.hyotyajoneuvokeskus.com



