
PALO TURVALLISUUTEEN



Palamatta paras

PAP Group on vuonna 2006 perustettu yritys, joka tarjoaa 
kattavinta paloturvallisuuden kokonaispalvelua Suomessa. 
Olemme markkina-alueellamme ainoa toimija, joka 
on keskittynyt täydellisesti paloturvallisuusratkaisujen 
kehittämiseen. Tavoitteemme on virittää suomalainen 
paloturvallisuus huippuunsa, olipa kyseessä sitten uuden 
kohteen rakentaminen tai vanhan kohteen kunnostus.

PERUSSUUNNITTELU

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Edistykselliset 
ratkaisumme syntyvät aina tarkan kartoitus-  
ja suunnitteluprosessin lopputuloksena.

ASENNUS

Paraskaan järjestelmä ei toimi, jos se on asennettu 
huolimattomasti. Asiantuntijamme ovat alansa  
huippuammattilaisia ja tietävät, mitä tekevät.

ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Hyvin huollettu on toimintavarma. Tarkastamme  
järjestelmäsi kunnon säännöllisesti ja suoritamme  
tarvittaessa järjestelmän vaatimat korjaustoimenpiteet.
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Kaikenlaisiin kohteisiin

RAKENNAMME UUTTA

Uudiskohteen rakennushankkeessa paloturvallisuus kannattaa 
ottaa suunnitteluun heti projektin alkuvaiheessa. Kun palo- 
järjestelmä palvelee kohteen käyttötarkoitusta ja huomioi 
sen erityispiirteet, saavutetaan kohteelle paras mahdollinen 
paloturva. Lisäksi syntyy kustannussäästöjä, sillä hyvin 
suunniteltua harvoin tarvitsee myöhemmin lähteä isossa 
mittakaavassa uudistamaan.

KORJAAMME VANHAA

Vanhanaikainen ja toimimaton paloilmoitinjärjestelmä on 
kohteelle merkittävä turvallisuusriski, josta hintaa voidaan 
pahimmassa tapauksessa joutua maksamaan menetettyinä 
ihmishenkinä. Palautamme kohteen turvallisuuden parhaalle  
tasolle päivittämällä palojärjestelmän nykyaikaan ja 
huolehtimalla sen ylläpito- ja huoltotoimenpiteistä  
lain vaatimalla tavalla asennuksen jälkeen.
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Toimintamme ohjenuorat

KATSOMME TAAKSE, SIVUILLE JA ETENKIN ETEENPÄIN

Toimimme aktiivisesti paloturvallisuuden maailmassa,  
ja meillä on kilpailukentän paras kokonaisnäkemys alan 
nykytilasta sekä tulevaisuuden uusista mahdollisuuksista.  
Tämän tietämyksemme tuomme uusina turvallisuus - 
innovaatioina sinun käyttöösi.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS ON 
ONNISTUMISEMME MITTARI

Haluamme olla sinulle kumppani, emme 
välttämätön paha. Kaikki toimintamme 
lähtee tarpeistasi, ja siksi kuuntelemme 
sinua aina tarkalla korvalla. Ehdotamme 
sinulle vain ratkaisuja, jotka täyttävät 
– ja usein jopa ylittävät – paloturvallisuus-
järjestelmälle asettamasi odotukset.

asiakkaistamme suosittelisi meitä eteenpäin. 
(Lähde: PAP Groupin asiakaskysely)

93%
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Sinun etuasi ajatellen

KANNATTAA MIETTIÄ, 
MISTÄ KANNATTAVUUS SYNTYY

Ratkaisumme ovat elinkaariajattelumme ansiosta 
kokonaistaloudellisesti kannattavimpia vaihtoehtoja. 
Kehotammekin järjestelmän hankintahetkellä miettimään 
ostohinnan sijaan sitä, millainen vaihtoehto osoittautuu  
sinulle ajan mittaan edullisimmaksi.

ROHKEA SAA JA PITÄÄ OLLA, 
KUNHAN ASIAKAS TULEE ENSIN

Ammattitaitomme on aina ajan tasalla. Tarjoamme sinulle  
vain parhaita ratkaisuja, joilla kohteesi paloturvallisuus voidaan 
virittää huippuunsa. Sinulla itselläsi on kuitenkin luonnollisesti 
loppukädessä valta päättää siitä, mikä ehdottamistamme 
ratkaisumalleista on sinulle turvallisuustasovaatimuksiisi 
nähden riittävä.
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PALO TURVALLISUUTEEN

PAP Group omistautuu toiminnassaan  
täydellisesti paloturvallisuusratkaisujen 
kehittämiseen. Haluamme maksimoida 
yhteiskunnan turvallisuuden ja tuottavuuden. 
Siksi tarjoamme asiakkaillemme alan  
parasta kokonaispalvelua, joka kattaa  
kaiken järjestelmän suunnittelusta sen 
asennukseen, huoltoon, ylläpitoon, etä-
hallintaan, hälytyksensiirtoon ja valvontaan.

Liikevaihto (MEUR, 2018) 

6,5
Perustamisvuosi

2006

Henkilöstö

50

Laitetoimittajat

35
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PUHELIN: 

029 000 1 112

SÄHKÖPOSTI: 

asiakaspalvelu@pap.fi


