
 

Ahlsellin ja Enexian yhteistyö 
alkaa – infra- ja paloturvatuotteet esillä 
Ahlsell Keravan avajaisissa 
 

Pohjoismaiden johtava teknisen kaupan ammattilainen Ahlsell Oy osti kiinteiden sammutusjärjestelmien ja 
mekaanisten putkistotuotteiden johtavan tukkukaupan Enexia Oy:n ja sen sisaryhtiöt viime vuoden lopulla. 
Yhdistymisen myötä syntynyt Ahlsell Paloturva -valikoima on ensimmäistä kertaa esillä Ahlsell Keravan 
liiketiloissa. Erikoismyymälän avajaisviikkoa vietetään 14.5.–18.5. klo 6.30–16.00 uudessa osoitteessa 
Alikeravantie 30. 
 
Kerava, 11.5.2018 – Keravan myymälän erikoisuutena on Ahlsellin ja Enexia Oy:n yrityskauppojen kautta 
saatu poikkeuksellisen kattava paloturvatuotteiden ja -palvelujen valikoima, jota ei ole vielä esillä missään 
muussa liikkeessä. Maan johtava palotorjunta-asiantuntija Enexia jatkaa toimintaansa Keravan toimipisteestä 
käsin.  
 
Enexia toimittaa mekaanisia putkistotuotteita ja palontorjuntajärjestelmiä sekä antaa teknistä tukea sprinkler-, 
LVI- ja teollisuustoimialojen asiakaskunnalle. Tähän asti Ahlsell on ollut melko pieni toimija 
sprinklerijärjestelmien markkinoilla. 
 
– Uskomme, että Enexian teknisen asiantuntemuksen ja asiakastuen sekä Ahlsellin vahvan logistiikan ja 
kattavan myymäläverkoston avulla tulemme kasvamaan tämänkin alan suurimmaksi pohjoismaiseksi 
tukkukauppiaaksi. Uraliitosjärjestelmillä puolestaan on suuri potentiaali etenkin teollisuudessa ja 
Kylmä-tuotteissa, joiden myynnissä meillä on jo vahva asema, sanoo Ahlsellin Etelä-Suomen 
aluemyyntijohtaja Pasi Aittola. 
 
Erikoisen vahva valikoima infratuotteita esillä myymälässä 
 
Ahlsellin ja Enexian ensimmäinen yhteinen liiketila laajentaa etenkin Ahlsellin pääkaupunkiseudun 
infratuotteiden valikoimaa. Täyden palvelun myymälässä panostetaan asiantuntevaan neuvontaan ja 
nopeaan tuotesaatavuuteen. 
 
– Meillä on nyt saatavilla laajennettu infratuotteiden noutomyymälävalikoima, jolla tarjoamme 
pääkaupunkiseudun maanrakennus-, perustus- ja pohjatöitä tekeville yrityksille mahdollisuuden noutaa 
projektilleen tarvitsemansa tuotteet välittömästi saman katon alta, Ahlsell Keravan yksikönpäällikkö Roy 
Parnetti kuvailee. 
 
Yksi Ahlsell Keravan erikoisuus on isot rumpuputket, joita saa suoraan hyllystä. Niiden halkaisijan 
kokoluokitus yltää jopa 500 millimetriin. Samoin sadevesikaivoja löytyy monessa koossa hyllytavarana. 
 
Yhteinen liiketila keskeisellä paikalla 
 
Liiketila avataan 14.5. alueella, jossa toimii jo ennestään useita muita teknisen kaupan alan merkittäviä 
toimijoita. Ratkaisu oli tarkkaan harkittu. 
 
– Olemme nyt osa yritys- ja palvelukeskittymää, jonne kannattaa tulla autolla kauempaakin 
Keski-Uudeltamaalta, Vantaalta ja Porvoosta. Tänne on helppo tulla ja helpompi lähteäkin, sillä uusi 
pihamme on edellistä huomattavasti suurempi. Pihalle pystyy pysäköimään jopa täysperävaunun kanssa, 
Parnetti vinkkaa. 
 
Avajaisviikolla myymälässä on lisäksi jokaisena päivänä tarjolla avaintoimittajien pitämiä tuote-esittelyjä, 
tuotetarjouksia sekä aamupala- ja lounastarjoilu ammattilaisasiakaskunnalle. 
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Pasi Aittola | Aluemyyntijohtaja, Ahlsell Oy 
+358 400 282 234, pasi.aittola@ahlsell.fi 
 
Roy Parnetti | Yksikönpäällikkö, Ahlsell Oy 
+358 400 584 552, roy.parnetti@ahlsell.fi 
 
Ahlsell on johtava teknisen kaupan ammattilainen Pohjoismaissa. Ahlsell tarjoaa alan laajimman valikoiman 
LVI-, Sähkö-, Teollisuus- sekä Kylmä-tuotteita ja palveluita. Kattavan toimipaikkaverkoston ja tehokkaan 
logistiikkamme ansiosta olemme vahva kumppani sekä asiakkaille että tavarantoimittajille. Ahlsell-konsernin 
liikevaihto on noin 2,3 miljardia euroa. Ahlsellilaisia on yhteensä noin 4 600, joista 570 Suomessa. 
Toimipaikkoja Ahlsellilla on Pohjoismaissa yli 250, joista 34 Suomessa. 


