
Avainasiakkuus



Meillä kaikilla on vastuu

luonnonmukaisen elinympäristömme suojelemista – 

sekä itseämme että seuraavia sukupolvia varten.

 Meillä DENIOKSELLA tämä on tärkein tavoitteemme, 

jota pyrimme jatkuvasti edistämään

ja asettamaan aina uusia tasovaatimuksia.

– Helmut Dennig –
Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

DENIOS – Koska luonto luottaa meihin.

DENIOS Finland 
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Yhdessä ympäristönsuojelun hyväksi - maailmanlaajuisesti
Henkilökohtainen neuvonta maailmanlaajuisesti

Neuvonta kansallisella kielellä

Hankintaprosessien optimointi

Kumppanuus on perusperiaatteemme. DENIOKSEN 
avainasiakaspäällikkö on lähellä joka paikassa ympäri maailmaa ja 
aina henkilökohtaisesti. Kirjaimellisesti emme puhu ainoastaan 
maan kieltä vaan tunnemme myös paikallisen lainsäädännön 
erittäin hyvin.  

Myynnin ja tuotannon toimipaikkojen sekä kauppakumppaneiden tiiviin 
verkoston ansiosta halutut tuotteet ovat nopeasti ja kustannustehok-
kaasti saatavilla. Verkoston ansiota on myös se, että DENIOKSEN yhte-
yshenkilösi saapuu tarvittaessa aina nopeasti paikalle.

Yhdessä ympäristönsuojelun hyväksi - maailmanlaajuisesti



Koska 
luonto  
luottaa 
meihin

tiedostamme suuren vastuumme. Me hyväksymme tämän toi-
mimalla ja ajattelemalla aina luonnon parasta. Haluamme 
suojella luontoa, että se myös tulevaisuudessa voi kehittyä va-
paasti. Tämä on meidän missiomme. Sille me omistaudumme. 



Markkinajohtaja yritysten ympäristönsuojelun alalla

Luotettava kumppani ja ongelmanratkaisija

Asiantuntemus ja kansainvälinen taitotieto

Visiomme
DENIOS on yritysten ympäristönsuojelun, työturvallisuuden palvelujen 
ja tuotteiden valmistuksen sekä myynnin maailmanlaajuinen markkina-
johtaja. Me tuemme teollisuuden, pienyritysten, palvelualojen ja kaupan 
alan yritysasiakkaidemme sekä julkisten laitosten, kuten koulutus- ja tut-
kimuslaitosten, vaarallisten aineiden käsittelyä lainmukaisilla tuotteilla, 
ratkaisuilla ja yksilöllisillä palveluilla. Tuotteidemme kehityksen ja val-
mistuksen sekä myynnin innovaatiovoiman ansiosta olemme säilyttäneet 
kansainvälisesti johtavan asemamme pysyvästi.

Missiomme
Asiakkaamme ympäri maailmaa arvostavat meitä luotettavana kumppa-
nina ja ongelmanratkojana merkittävän kompetenssimme ansiosta. Sen 
olemme saavuttaneet vuosikymmenien kuluessa kehittämällä edelleen 
koko lisäarvoprosessia. Näin pystymme takaamaan jatkuvasti korkealu-
okkaisen laadun kaikissa tuoteluokissa sekä ratkaisukeskeisen neuvon-
nan ja nopeat toimitukset. Omistautumisemme luonnonvarojen suoje-
luun ja vastuulliseen kanssakäymiseen luonnon ja ihmisten kanssa on 
päivittäisen toimintamme perusta.

Monipuolisesti liikekumppaneidemme hyväksi

Arvomme
Arvomme ohjaavat toimintaamme, ratkaisujamme ja käytöstämme. 
Teemme päivittäin lukuisia päätöksiä alati muuttuvassa ympäristössä. 
Yrityksenä olemme monipuolinen: meitä on monista kulttuureista, ja 
käytettävissämme on mitä erilaisimpien alojen asiantuntemus. Yhteinen 
arvopohjamme luo takuun menestyksellemme.

Monipuolisesti liikekumppaneidemme hyväksi





DENIOS on pk-yritysten huippuinnovaattori

Pk-yritysten Top 100 -listan innovaattori

120.000 m2 tuotantopinta-alaa

Käytännöllistä tuotekehitystyötäDENIOS on pk-yritysten huippuinnovaattori

+

+

+

+

Olemme innovatiivisia ja kehitymme vuosi vuodelta paremmak-
si. DENIOS kuuluu säännöllisesti pk-yritysten innovaattoreiden Top 
100 -listan joukkoon. Rakenteelliset innovaatioprosessit ja suo-
raan asiakkaamme tarpeita vastamaan räätälöidyt tuotteet ovat 
vain esimerkkejä päivittäisestä omistautumisestamme pk-yritysten 
huippuinnovaattorina. Tämän lisäksi teemme säännöllisesti yhteis-
työtä tutkimus- ja kehityslaitosten kanssa. Ensimmäinen tulos on 
sovelluksemme „DENIOS connect“: Sen avulla liitämme tuotteem-
me älykkäisiin palveluihin, ja luomme näin aitoa lisäarvoa sinulle: 

 

DENIOS connect APP - Vaarallisten aineiden varastointi 4.0 
 Huolto:  
 Järjestelmämme muistuttaa seuraavasta huollosta
 Kunnonvalvonta:  
 Pysy aina ja kaikkialla ajan tasalla
 Varastonhallinta:  
 Mitä varastossani on? Mitä aineita saa varastoida yhdessä?
+  Manuaalit/asiakirjat:  

 Tärkeimmät asiakirjat aina keskipisteenä
 MyServices:  
 Henkilökohtaiset palvelusi





25 toimipaikkaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa

Tuotantoa 6:ssä toimipisteessä ympäri maailman

Paikallisen lainsäädännön asiantuntijat

Myynnin ja tuotannon toimipaikat

Myyntitoimipaikat

Voit rauhassa keskittyä omaan liiketoimintaasi, ja me pidämme 
huolen toimipaikkasi turvallisuudesta. DENIOKSEN idea on levin-
nyt viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ympäri maailmaa. 
Yli 900 työntekijää 25 toimipaikassa on asiakkaidemme tukena 
 

ja valmistaa tuotteitamme 6:ssä tuotantolaitoksessa. Nykyisin meillä 
on yli 12.000 tuotetta tarjottavanamme. Yhdessä kehitymme parem-
miksi ja ylitämme rajamme: jotta voimme tukea sinua yksilöllisesti en-
tistäkin paremmin, olemme pian kolminkertaistaneet valikoimamme! 

Olemme tilanteen tasalla myös vaarallisten aineiden, ympäristönsuoje-
lun ja työpaikan turvallisuuden lainsäädännössä. Jokainen DENIOKSEN 
kansainvälisistä kumppaneista ei ole vain tuotevalikoimamme asiantun-
tija, vaan tuntee myös ne määräykset ja paikalliset erikoispiirteet, joita 
toimipisteissä on noudatettava.

DENIOS - Olemme siellä missä sinäkin

DENIOS - Olemme siellä missä sinäkin





Kansainvälisenä kumppanina tuemme nykyisin jo monien eri alojen 
suuryrityksiä. Auto-, kemian- ja lääketeollisuuden valmistavien, 
toimittavien ja kunnossapitävien alojen yritykset sekä tutkimuksen 
ja kehityksen yritykset ovat vain esimerkkejä päivittäin tyytyväisistä 
asiakkaistamme. Valmistavina yrityksinä yksi asia on heille yhteinen: 

ne kantavat vastuuta ympäristöstämme ja työntekijöistään. DENIOS on 
tukena tämän vastuun toteuttamisessa.

Ympäristön kumppani, teollisuuden kumppani

30 vuoden kokemus avainasiakkuudessa - kumppani kaikilla aloilla

Ongelmanratkaisija ympäristönsuojelussa ja turvallisuudessa

165.000 asiakasta eri aloiltaYmpäristön kumppani, teollisuuden kumppani

Kumppaneitamme ovat:





Sähköinen hankinta: verkkopalveluna

Yritysten ympäristönsuojelualan suurin valikoima suoraan kansainväliseltä 

valmistajalta saatavana 14 eri kielellä

Yli 100 toteutettua luetteloa

Sähköinen hankintajärjestelmämme ei vähennä vain kustannuksia ja lisää 
ostojen turvallisuutta – DENIOKSEN asiakkaana ostat järkeviä ja turvallisia 
tuotteita suoraan sertifioidulta valmistajalta. Valikoimiemme maakohtaiset 
ja lainmukaiset tuotteet asennamme yksilöllisesti asiakasjärjestelmiin 
soveltuviksi.
  
Otteet vaarallisten aineiden oppaastamme täydentävät tuotetietoja 
tärkeillä asiantuntijatiedoilla lainsäädännöstä ja määräysten mukaisesta 
käytöstä. Soveltuvat lisävarustetuotteet liitetään mukaan heti linkkeinä. 
Tietokantamme on saatavana 14 eri kielellä - ja ottaa huomioon 
maakohtaisen lainsäädännön samalla. Luonnollisesti ovat myös sähköisen 
hankinnan eClass tai UNSPSC luokiteltu eri versioihin ja vastaavat 
yrityksesi määrityksiä.

Edut
Yli 15 vuoden kokemus sähköisestä kaupankäynnistä ja yli 120 
tuoteluetteloa eri tiedostomuodoissa

Yli 12.000 tuotetta kuvineen, informatiivisten kuvausten ja 
teknisten tietojen kera

Standardit kuten BMEcat, ECLASS, UNSPSC

Lisätietoja tuotteidemme lainmukaisesta käytöstä on ladattavissa 
pdf-tiedostona

OCI-rajapinta / DENIOKSEN verkkokaupan helppo 
integrointi toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) 

Soveltuvat lisävarusteet ja tuotevariantit suoraan linkkinä

 

Kansainvälisesti vahvistetut standardit ovat meille teknisessä toteutuk-
sessa itsestäänselvyys. DENIOKSEN sähköisen hankinnan ratkaisuja tuke-
vat mm. seuraavat luettelomuodot:

BMEcat (xml)

CIF

CSV, TXT

Excel

Sähköinen hankinta: verkkopalveluna

Sähköisen hankinnan kumppaneitamme ovat:

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+





Laatumme: korkealuokkainen

Hyväksynnät 20 eri maassa

TÜV-sertifioitu ja CE-merkintä

Paloluokka REI 90 - 120

Vain tuotteilla, jotka myös kansainvälisesti kuuluvat parhaimmistoon, 
voidaan taata kestävä ympäristönsuojelu. Tiedämme sen, koska me 
valmistamme näitä tuotteita. Jo suunnittelun aikana otamme huomioon, 
että kaikki vaatimukset täyttyvät, ja että ratkaisumme ovat samalla 
myös huipputehokkaita ja taloudellisia. Jotta asiakkaamme voivat olla 
varmoja tästä, annamme tuotteemme säännöllisesti riippumattomien 

tarkastusalaitosten sertifioitavaksi. Näihin lukeutuvat muun muassa 
DEKRA, TÜV nord, DVS, IBS tai beliiniläinen Deutsche Institut für 
Bautechnik. 

Laatumme: korkealuokkainen

Laatumme kunniamaininnalla

Brandschutz (für Europa)

IB
S REI90

KLASSIFIZIERUNG
Bericht Nr. 
316 102 803-A

LABORATORY ASSESSMENT

Brandschutz (für Europa)

 REI 120
Z-38.5-292 (Deutschland)

ALLGEMEINE  
BAUAUFSICHTLICHE 
ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut  
für Bautechnik, BerlinD

IB
t

EN 1090





Kestävyys on osa strategiaamme

Palkittu ilmastoneutraalina yrityksenä

Sertifioitu standardien ISO 5001 ja ISO 14001 mukaisesti

Säädösten noudattaminen toimitusketjussa

Säädösten noudattaminen on epäilemättä tärkein näkökohta kestävän ke-
hityksen strategiassa. Kestävyysperiaatteen mukaisesti toimivina yrityk-
sinä myös alihankkijoiden tulisi pitää tätä näkökohtaa erittäin tärkeänä. 
Emme halua vain tukea asiakkaitamme kestävästi resursseissa ja yrityksen 
arvossa. DENIOS myös elää tämän perusperiaatteen mukaisesti omissa pro-
sesseissaan ja toimittajasuhteissaan: sosiaalinen omistautuminen, intensiivi-
set toimittajasuhteet ja resurssejasäästävä tuotantotapa ovat tunnusomaisia 
DENIOKSELLE. 
Ympäristöteollisuuden yrityksenä meille on luonnollista, että meillä on 
osoittaa ympäristön- ja energianhallinnan sertifiointi, ja että meidät on 
palkittu ilmastoneutraalina yrityksenä.
Asiakkaillemme raportoimme oma-aloitteisesti ja säännöllisesti onnistu-
neesta kestävän kehityksen strategiastamme. Pyydä yhteyshenkilöltäsi 
DENIOKSEN kestävyysraporttia.

Kestävyys on osa strategiaamme

DENIOKSEN kestävyysraportti



Where experts grow.



DENIOS Academy - Me jaamme tietomme

Inhouse-koulutukset yrityksessäsi

                Kansainvälisesti käytettävissä eri kielillä

450 turvallisuuskoulutusta vuodessa, 16.500 osanottajaa vuodessa

Kun kyseessä on ympäristönsuojelu, vaarallisten aineiden varastointi ja 
yrityksen työsuojelu, tarvitaan paikan päällä asiantuntijaa, joka asiantunte-
muksellaan voi varmistaa turvallisuuden. DENIOS Academy on paikka, missä 
näitä asiantuntijoita kasvaa: olet sitten vasta-alkaja, joka on kasvamassa 
tehtäviinsä, tai kokenut ammattilainen, joka haluaa ylläpitää ja lisätä tie-
tämystään - DENIOS Academyn erikoistunut ja pätevä seminaarivalikoima 
tarjoaa sinulle soveltuvan kasvualustan.

Ammattilaisten tietoa ammattilaisille
Taloudelliselle menestykselle tieto on ratkaiseva tekijä, erityisesti kun 
se voidaan jakaa. Maailman markkinajohtajana katsomme velvollisuu-
deksemme jakaa taitotietoamme eteenpäin - asiakkaillemme, yrityksille 
tai yksityishenkilöille. Joka vuosi me huolehdimme paremmasta turval-
lisuudesta ja aktiivisesta ympäristönsuojelusta. Globaalisti järjestetyis-
sä seminaareissa, käytännön työpajoissa, harjoituksissa sekä jatko- ja 
täydennyskoulutuksissa ohjaamme työntekijöitä ja päättäjiä vaarallisten 
aineiden käsittelyssä tai koulutamme heitä asiantunteviksi henkilöiksi.

Asiakaskohtaisia Inhouse-koulutuksia
Vaarallisten aineiden asiantuntijamme tulevat mielellään osallistumaan 
yritysmessuille, kongresseihin tai tapahtumiin näytteilleasettajina tai 
luennoitsijoina. Suoritamme myös Inhouse-koulutuksia yrityksessäsi 
paikan päällä. Näin koulutusten sisältö voidaan suunnitella yrityksen yk-
silöllisiin tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi hyödyt yksinkertaisesta organisoin-
nista, kustannusten ja ajan säästöstä. Hyödynnä myös Inhouse-tarjon-
taamme saattaaksesi työntekijöidesi tietämyksen yhtenäiseille tasolle 
- esimerkiksi määräysten mukaisten vuosittaisten turvallisuuskoulutus-
ten puitteissa.

Sinun etusi
Täydellisesti yrityksesi ja sovellustesi tarpeita vastaamaan 
räätälöidyt koulutussisällöt

Kustannusten ja ajan säästö - sillä asiantuntijamme tulevat 
luoksesi!

Ajankohtaisia aiheita ja käytönnönläheisiä opetussisältöjä

Päteviä luennoitsijoita, joilla on vuosien käytännön kokemus

Yksityiskohtaisia asiakirjoja ja oheismateriaalia

Kansainvälinen käytettävyys

DENIOS Academy – Asiantuntijoiden seminaareja
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Alankomaat Puh. +31 172 506466
 www.denios.nl

Belgia Puh. +32 3 3120087
 www.denios.be

Espanja Puh. +34 876 26 83 03
 www.denios.es

Irlanti Puh. +44 2891 240 644 
 www.denios.ie

Iso-Britannia Puh. +44 1952 811991
 www.denios.co.uk

Italia Puh. +39 010 9636743
 www.denios.it

Itävalta Puh. +43 6225 20 533
 www.denios.at

Kanada Puh. +1 905 952 5309
 www.denios.ca

Kiina uh. +86 512 5353 0190
 www.denios.cn

Norja Puh. +47 800 32 950
 www.denios.no

Portugali Puh. +351 800 113 146
 www.denios.pt

Puola Puh. +48 22 279 40 00
 www.denios.pl

Ranska Puh. +33 2 32 43 72 80
 www.denios.fr

Romania Puh. +40 365 410 572
 www.ecoparconfreiwald.ro

Ruotsi Puh. +46 36 395660
 www.denios.se

Saksa Puh. +49 5731 753-0
 www.denios.de

Slovakia Puh. +421 32 743 04 67
 www.denios.sk

Sveitsi Puh. +41 56 417 60 60
 www.denios.ch

Tanska Puh. +45 76 24 40 80
 www.denios.dk

Tšekki Puh. +420 383 313 224-7
 www.denios.cz

Unkari Puh. +36 96 800 147 
 www.denios.hu

USA Puh. +1 502 9337272
 www.denios-us.com 

KANSAINVÄLINEN DENIOS

DENIOS FINLAND   
KAVALLINMÄKI 15 A
02710 Espoo
Puh. +358 20 735 4960
www.denios.fi
myynti@denios.fi
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