HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Yrityskauppa toi valmiuden entistä vaativampiin töihin
Myymälä- ja julkitilakalusteisiin erikoistunut Prafit osti puusepänliikkeen ja laajensi repertuaariaan. Toimitusjohtaja Kati
Pesonen ja myyntipäällikkö Joni
Aunio ovat tyytyväisiä kun kaupan tuomat muutokset on saatu hoidettua ja työntäyteinen arki jatkuu.

Turun Urusvuorella toimivas-

sa Prafit Oy:ssä on takana kiireinen vuosi. 1975 perustettu
yritys vahvisti osaamistaan ostamalla vanhan yhteistyökumppaninsa, puusepänliike PK-valmisteen syyskuussa 2018.
- Nyt pystymme toteuttamaan entistä vaativampia ja
laajempia projekteja, toimitusjohtaja Kati Pesonen kertoo.
Prafit valmistaa myymälä- ja
erikoiskalusteita, wc-jakoseiniä
sekä toimii alumiiniprofiilitukkurina. Yrityksen tuotteita voi nähdä ympäri Suomen julkisissa tiloissa, toimistoissa ja myymälöissä. Myös telakan alihankkijat ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita. Yrityskaupan
myötä valikoima on vielä laajentunut.
- Meillä on nyt oma maalaamo. Voimme lisäksi tehdä massiivipuu- ja puuviilutöitä sekä coriantyöstöä. Olemme
valmistaneet kalusteita muun
muassa asianajotoimistoihin,
lääkäriasemille ja pankkeihin,
myyntipäällikkö Joni Aunio sanoo.
Prafit tuottaa asiakkailleen
tarvittaessa
kokonaispaketin, johon kuuluvat kalusteiden
suunnittelu,
valmistaminen,
asennus ja jopa rahoitus. Kalustesuunnittelusta vastaa Teemu Malmi.
- Teemu on kyllä ihan huippuhyvä. Toivon, että asiakkaat
käyttäisivät meidän suunnittelupalvelua enemmänkin, sillä se tekee koko projektin sujuvammaksi. Oma suunnit-
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telijamme tietää heti, mikä
on meille mahdollista ja näin
suunnitelma tulee kerralla valmiiksi ollen myös asiakkaalle usein kustannustehokkain
vaihtoehto, Pesonen sanoo.
Turkulaisyrityksen tuotteilla
on tällä hetkellä eniten kysyntää pääkaupunkiseudulla. Siel-

lä etenkin persoonallisilla, erottuvilla myymäläkalusteilla on
markkinoita. Prafitin asentajat
työskentelevät Helsingissä lähes joka viikko.
Prafit on vuodesta 2010 ollut neljän serkuksen omistuksessa. Perustajat Raimo Aunio ja Reijo Pesonen luopuivat
omistuksesta sukupolvenvaihdoksessa ja luovuttivat johdon
lapsilleen Joni ja Juha Auniolle sekä Mari ja Kati Pesoselle.
Yhteistyö on sujunut hyvin, serkukset vakuuttavat.
Täydennämme toisiamme
hyvin. Meillä on nyt tosi hyvä
tilanne kun yrityskaupan tuomat muutokset on saatu hoidettua ja töitä on tiedossa jopa poikkeuksellisen paljon
eteenpäin. Suurin kiitos tästä
kaikesta kuuluu kuitenkin henkilökunnallemme. Meillä on
erittäin ammattitaitoisia puuseppiä ja kalusteasentajia, pitkäaikaista henkilökuntaa, jolla on asenne kohdillaan. Muutamia alkuperäisiä työntekijöitä on jo jäänyt meiltä eläkkeelle ja on hienoa, että heidän
osaamisensa on saatu siirrettyä nuoremmille.

