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Inlook panostaa materiaalimyyntiin Avantissa
Vuonna 1967 perustettu sisärakentaja Inlook Group Oy
tunnetaan
valtakunnallisesti merkittävistä kohteistaan,
joihin kuuluvat muun muassa
Helsingin Musiikkitalo, Helsinki-Vantaan uusi lentoasema,
metroasemat ja useat kauppakeskukset. Konsernin pääpaikka on Helsingissä, mutta Turunkin alueella toimittu jo
vuodesta 2003.
Inlook Turun toimipiste löytyy Liedosta Avantin alueelta
ihan ohikulkutien varrelta. Sisäkattojen ja sisäseinien lisäksi toimipisteessä panostetaan
nyt erityisesti myös materiaalimyyntiin, kertoo aluepäällikkö
Teemu Keskikylä.
- Marraskuussa palkkasimme Jesper Ekebomin, joka keskittyy meillä pelkästään materiaalimyyntiin. Täällä toimistolla on nyt aina joku tavoitettavissa, mutta kehotan kuitenkin
ottamaan yhteyttä ensin puhelimitse tai sähköpostilla.
Materiaalimyyjä tekee asiakkaalle materiaalilaskelmat
ja auttaa ongelmien ratkaisuissa.
- Tarve ei tarvitse olla iso:
pyrimme helppoon ja joustavaan palveluun, Keskikylä lupaa.
- Haluamme palvella täältä pienempiä rakennusliikkeitä, kuntia ja kaupunkeja sekä
yksityisasiakkaitakin.

Kaikkea lasiseinistä
huoltoluukkuihin
Inlook toimii tiettyjen metallituotteiden maahantuojana ja

Jesper Ekebom ja Teemu Keskikylä pyrkivät palvelemaan asiakkaita pienissäkin ongelmissa Avantin toimipisteessä. Perusvarastotuotteiden lisäksi materiaaleja saa
nopeasti Inlookin Helsingin varastoista suoraan kohteeseen.
sitä kautta myös materiaalitoimittajana muille alan toimijoille. Muun muassa huoltoluukut ovat tuoteryhmä, jossa Inlook on merkittävä toimittaja
ja maahantuoja.
- Meillä on muun muassa
kipsikattoihin asennettavia tasoitettavia luukkuja, on peltisiä erilaisilla salvoilla varustettuja luukkuja ja tietysti myös
paloluukkuja, Jesper Ekebom
kertoo.
- Pystymme räätälöimään
luukut myös asiakkaan mittojen mukaan, ja myös sävyttämään se toiveiden mukaisesti. Inlookilla on Virossa oma

Inlookin Avantin myyntitoimistolle on rakennettu laajasta tuotevalikoimasta erilaisia
toimistoratkaisuja. Lasiset järjestelmäseinät voivat olla kaareviakin, kuten etualalla.
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maalauslinjasto, jossa maalaamme esimerkiksi lasiseinäprofiilit. Helsingissä meillä on myös omaa ohutlevytuotantoa.
Inlook-tuotevalikoimaan
kuuluvat kaikkien suurimpien
valmistajien sisäkatto- ja sisäseinämateriaalit ja tarvikkeet sekä kannatinjärjestelmät.
- Netistä ladattavasta tuoteluettelosta löytyy yksityiskohtaiset tiedot ja rakennekuvat, Ekebom muistuttaa.
Lähtökohtaisesti
kaikkia
sisäkatto- ja muita tuotteita myydään joko asennettuna

tai ilman asennusta. Laajasta
tuotevalikoimasta lasiset järjestelmäseinät Inlook kuitenkin toimittaa ainoastaan vain
asennettuna.
Inlook Turun asentajat
työskentelevät eri työkohteissa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Viime aikoina
työn alla on ollut merkittäviä
julkisia kohteita kuten kauppakeskus Myllyn laajennusosan sisäkatot, Tyksin eri rakennusvaiheet, Sokos Hotelli Kupittaan ja Pohjolan omasairaalan sisäkatot sekä muun
muassa lukuisia erikokokoisia
kouluhankkeita.

