MEMBER OF
NORDIC OFFICE ALLIANCE

EURO
IT- JA TOIMISTOTARVIKETUKKU

Astu sisään,
saat kaikki samalla toimituksella!
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Euro Toimistotukut -ketju on:
• Yrittäjien omistama, 18 paikallista varastoa kattaen koko Suomen.
• Varastojen pinta-ala Suomessa yli 15 000 m².
• Työntekijöitä Suomessa yli 150.
• Osakasliikkeitten Suomen liikevaihto yli 45 miljoonaa euroa.
• Yli 85 000 yritys- ja yhteisöasiakasta Suomessa.
• Nordic Office Alliancen jäsen, jolla on Pohjoismaissa ja Baltiassa
useita satoja tukkuja ja yhteinen tuotemerkki Nordic Office:
www.nordicofficealliance.com = edullisuutta arvostaville.
• Laatukäsikirja sekä ympäristöohjelma ohjaavat osakasliikkeiden
toimintaa ja tuotevalintoja.
• Suurin suomalainen toimija – kun ostat meiltä, rahavirrat palautuvat
oman talousalueesi kehittämiseen veromarkkoina ja työllisyytenä
toisin kuin monikansallisilla toimijoilla.
Lisää tietoa internetsivultamme:
www.eurotoimistotukut.fi
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Euro Toimistotukut
kehittyy jatkuvasti!
Euro Toimistotukut -ketju on menestynyt yli 20 vuotta kansainvälisesti kilpailuilla kovilla markkinoilla, koska se on jatkuvasti
kehittänyt toimintaansa ketjuna, mutta samalla osannut yhdistää
siihen paikallisen yrittäjyyden. Olemme myös osanneet sopeuttaa
toimintaamme muuttuvilla markkinoilla.

1. toimistotarvikkeet
1.1

Arkistointi

1.2 Kirjoitusvälineet, askartelu
1.3 Kovamuovituotteet
1.4 Pientarvikkeet
1.5 Nitojat, lävistäjät
1.6 Teipit, liimat
1.7 Pikahakutelineet
1.8 Kalenterit

Olemme laajentaneet valikoimaamme mm. elintarvikkeissa,
kokous- ja työpaikkajuomissa sekä tuoneet laajan siivousvälinevalikoiman saataville kauttamme. Meiltä saat myös LED-näyttöjä,
infonäyttöjä ja videoseiniä. Mobiilitarvikevalikoima ja mobiililaitteiden käyttöön liittyvä tuotevalikoima on laaja ja kattaa yritysasiakkaittemme tarpeet. Meiltä asiakas saa kaiken mobiilitarvikkeista nitojiin ja parasta palvelua!

2. PAPERItarvikkeet
2.1 Toimistopaperit
2.2 Tarrat, vihkot
2.3 Viestilaput
2.4 Kirjekuoret

3. koneet ja esitystekniikka
3.1 Valkokankaat, projektorit

Euro Toimistotukku on paikallinen yrittäjä, joka kehittää toimintaansa valtakunnallisesti Euro Toimistotukut -ketjun ja Euroopassa Nordic Office Alliancen kautta.
Meiltä saatte kaiken toimistoonne, ja ostaminen on vaivatonta. Euro Toimistotukuilla on koko Suomen kattava noutotukkuverkosto. Kumppani-hyllytyspalvelu, verkkokaupat, valtakunnallisten ketjuasiakkaitten ketjusopimukset ja kokenut henkilökuntamme täydentävät palvelukokonaisuuden.

3.2 Taulut, näytöt
3.3 Laskimet, vaa´at
3.4 Tuhoojat, leikkurit
3.5 Sidonta- ja laminointituotteet
3.6 Teippi- ja tarratulostimet
3.7 Kirjoittimet, tulostimet, monitoimilaitteet
3.8 Sanelimet, kamerat

4. IT- JA ERGONOMIATUOTTEET
4.1 Tulostustarvikkeet

Euro-ketjun
tuotevalikoimA
Digitaalisessa tuotekuvastossa on kattava perusvalikoima toimistonne tarpeisiin. Osa tuotteista ei kuulu varastoitavaan perusvalikoimaan, ellei asiakaskohtaisesti näin sovita.

4.2 Tallennusvälineet, mobiilitarvikkeet
4.3 Salkut, laukut
4.4 Kaapelit, puhdistustarvikkeet
4.5 Työpiste- ja ergonomiatuotteet
4.6 Tietoturvasuojat
4.7 Toimistotuolit ja työpistematot
4.8 Muut atk- ja it-tarvikkeet

Löydät päivitetyn valikoiman verkkokuvastostamme.

5. MUUT TUOTTEET
5.1 Pehmopaperit, puhdistusaineet
5.2 Siivousvälineet ja -tarvikkeet
5.3 Ensiapu- ja työsuojelutarvikkeet
5.4 Kahviotarvikkeet
5.5 Sähkötarvikkeet
5.6 Pakkaustarvikkeet
5.7 Profiilituotteet
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Euro-ketju palvelee

KUMPPANI-SOPIMUS
Euro Toimistotukkujen Kumppani-sopimus on toiminut
yli 20 vuotta ja meillä on nykyaikaiset, kokemuksen kautta kehitetyt ohjeistukset asiakkaan hankintakulujen ja logistisen toimitusketjun rationalisoimiseen ja hankinnan
kokonaiskustannusten optimoimiseen. Näin asiakkaamme kanssa sovituin ohjausarvoin asiakas saa tarpeensa
mukaiset ja sovitut tuotteet jatkuvasti varastoonsa ilman
erillisiä tilaustoimintoja. Meillä on satoja tyytyväisiä
Kumppani-sopimus asiakkaita ympäri Suomea!
Pääpiirteissään Kumppani-sopimus on it- ja toimisto-tarvikkeiden kokonaispalvelu kattaen mm:
1.  Asiakkaan tilannekartoituksen paikallisesti.
2.  Yhdessä sovitun valikoimasuunnittelun.
3.  Yhdessä sovitun varastonohjauksen.
4.  Yhdessä sovitun kehittämisohjelman.
5.  Oman yhteyshenkilön.

Ketjusopimukset
Joillekin asiakkaille on tärkeää yhdistää saman valtakunnallisen sopimuksen alle useita eri puolella Suomea toimivia yksiköitään. Tämäkin palvelu on toteutettu Euro
Toimistotukut -ketjussa.
Teemme myös ketjusopimuksia, jossa asiakkaamme
saa yhdessä sovitun valikoiman, hinnat ja toimitusehdot
kaikkialla Suomessa. Saat lisäksi yhden yhteyshenkilön ja
yhtenäisen toimintamallin. Tarjoamme ketjuasiakkaittemme käyttöön yhdenmukaisen sähköisen laskutuksen,
raportoinnin ja internetkaupan. Paikallinen yhteyshenkilömme tai ketjumyyntipäällikkömme konsultoi aina pyydettäessä. Ota yhteys lähimpään Euro-kauppiaaseen tai
ketjumyyntipäällikköömme!
Ketjumyyntipäällikön yhteystiedot:
www.eurotoimistotukut.fi.

Henkilökohtainen
palvelu
Euro Toimistotukkujen henkilöstö on osaavaa ja kokenutta. Vuosittaisen asiakastutkimusten mukaan asiakkaat
ovat antaneet toiminnallemme säännöllisesti arvosanan
yli 4,5 pistettä, kun maksimi oli 5 pistettä palvelun laatuun,
ystävällisyyteen ja täsmällisyyteen liittyen. Meiltä saat
aina henkilökohtaista palvelua – soita tai tule käymään.
Voit myös käyttää useita eri palvelumalleja tarpeittesi
mukaan. Autamme erilaisten ratkaisuiden suunnittelussa sekä tuotetiedon jakamisessa. Ja muistattehan, että  
meiltä saatte myös muitakin  kuin tuotekuvastossa olevia
tuotteita.

Noutomyynti
alueesi tukusta
Suomessa 18 alueellista noutotukkua ja varastoa. Voit
noutaa tuotteen nopeasti ja ilman toimituskuluja. Toimitamme tavarat suurina erinä alueellisiin tukkuihin,
jolla säästämme ympäristön kuormitusta ja vähennämme pitkiä toimituskertoja. Varastoimme tavarat lähelläsi, jolloin pienennämme asiakkaittemme varastointitarpeita.
Toimitusmyynti aluetukusta myös internet-, sähköposti-, puhelin- tai faksitilaukseen pohjautuen. Meiltä
saat myös pieninä erinä aina kun tarvitset. Näin pienennät omia varastojasi!
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Euro-ketju palvelee

Tulostuslaitteiden
elinkaarikustannusten
hallinta ja
konsultointipalvelu
Monitoimilaitteen ja tulostimen ostopäätöksen yhteydessä pyydä Euro-tukultasi tietoa laitteeseen sopivista värikaseteista ja niiden vaihtoehtoisista mahdollisuuksista. Alkuperäisten kasettien lisäksi tarjolla on laadukkaita
kierrätyskasetteja. Tarvikekasetin riittoisuus sivuina
A4-kokoisessa tulostuksessa sekä vuoden aikana kuluttamiesi tarvikekasettien määrä kertovat melko tarkasti tulostuskustannukset vuositasolla huomioiden myös valittuun malliin liittyvä kasettityyppi ja valmistaja.
Mikäli monitoimilaite tai tulostin on toiminnassa esimerkiksi  3 vuotta, tulee sen hankintahinnan lisäksi huomioida käytetyt värikasetit 3 vuoden aikana sekä samoilla
sivumäärillä käytetyn paperin kustannus.
Halutessasi kehittää näitä asioita saat Euro-liikkeestä
konsultointia ennen laitevalintaasi!

Verkkokaupat ja
digitaalinen kuvasto
Verkkokuvastosta löydät päivitettyä tuotetietoa. Internetsivuillamme on aina päivitetty tuotekuvasto digitaalisena
versiona (voit tallentaa sen internetselaimesi suosikit-listaan): www.eurotoimistotukut.fi.
Katso myös osakasliikkeiden omat verkkokaupat!

Eurotoimistotukut
Espoo
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Kouvola
Kuopio
Lappeenranta
Oulu
Pori

Porvoo
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa

Erikois- ja painotyöt
Euro-tukkusi kautta saat myös paino- ja erikoistöitä, neuvottelutilojen suunnittelu- ja toteutuspalveluita sekä tietoa ympäristöystävällisistä tuotteista.

Profiilituotteet
Profiilituotteistamme löydät mm. painetut kynät, kansiot,
mapit, taskut, kirjekuoret, lomakkeet, lehtiöt sekä heijastimet. Kauttamme hankit myös liikelahjoja. Profiloi yrityksesi ja viestisi menestyksellisesti! Päivitämme valikoimaa jatkuvasti internetkuvastoomme.

Neuvottelutilojenne
suunnitteluja toteutuspalvelu
Euro Toimistotukut ovat suunnitelleet ja toteuttaneet satojen neuvottelu- ja kokoustilojen sekä erilaisten luokkaja auditoriotilojen suunnittelun, toimitukset, asennukset
ja huollot. Kutsu lähimmän Euro-tukkusi yhteyshenkilö
mukaan suunnittelemaan ja määrittelemään tarvitsemanne AV-laitteet projektoreista, dokumenttikameroista
ja älytauluista aina näyttöihin ja kaukosäätimiin saakka.
Toimitamme sovitut tuotteet ja järjestämme itse tai
yhteistyöverkostomme kautta ammattitaitoisesti asennukset sekä tuotetuen ja huollot.

MEMBER OF
NORDIC OFFICE ALLIANCE

Euro-ketju JA YMPÄRISTÖ

Valmistajilta edellytämme

Olemme sitoutuneet

• Valmistajat noudattavat ns. REACH-asetusta kemikaalien osalta, eli eivät myy/käytä tuotteissaan kiellettyjä tai
rajoituksen alaisia  kemikaaleja sisältäviä tuotteita.
• Valmistajat noudattavat EU:n ROHS-direktiiviä
(2002/95/EC) siten, että heidän valmistamansa tuotteet
eivät sisällä ympäristölle haitallisia aineita (kuten lyijy,
elohopea, kadium yms.) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Valmistetut laitteet tarvikkeineen ja varaosineen ovat
ROHS-direktiivin mukaisia.
• Tuotteet täyttävät EU:n määrittelemät CE-merkinnän normit ja EU:n WEEE-direktiivin määräykset liittyen
käytöstä poistettujen koneiden ja laitteiden uudelleen
käsittelyyn, kierrätykseen ja muihin hyödyntämistoimiin
tuottajien ja jakelijoiden kesken. Tuotteiden kierrätyskustannukset sisältävä jätemaksu on mukana hinnassa.
• Tuotteiden pakkauksissa on pääsääntöisesti vain palavia ja maatuvia jätteitä.
• Muovituotteissa käytetään PVC:n sijaan polypropeenia
(PP).

Valikoimasta tulee löytyä ympäristöystävällisiä tuotteita.
Tällaiset tuotteet tunnistaa erillisestä merkistä tuotekuvastossamme. Merkkien vaatimuksissa on selkeästi ilmoitettu, ettei tuote rasita luontoa ja sen valmistuksessa on
huolehdittu ympäristökuormituksen minimoimisesta.
Tuotteiden pakkauksissa pyrimme käyttämään kierrätettäviä ja uudelleen täytettäviä pakkauksia. Pahvilaatikoiden kierrätyksen kautta tehostamme niiden uusiokäyttöä.
Vältämme luontoa rasittavan muovin käyttöä tuotteen
pakkaamisessa. Ensisijaisesti käytämme ympäristöä vähemmän rasittavia muovilaatuja ja pahvikasseja.
Tuotteiden kuljetuksissa käytämme (varsinkin Kumppani-sopimusasiakkaiden hyllytyksissä) kierrätettäviä astioita. Hyllytyspalvelussa osana sopimusta on osakasliikkeen myymille ongelmajätteeksi luokitelluille tuotteille
kierrätyslaatikot (mm. värikasetit ja paristot), joita osakasliike tyhjentää sovituin välein.

SERTIFIKAATIT
• Useilla tuotteilla on EU-ympäristömerkki, FSC-sertifikaatti, Pohjoismainen Joutsenmerkki tai Blue Angel
-merkki.
• Tuotteiden valmistajilla on pääosin ISO 14001 -ympäristöstandardi toiminnassaan.
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Euro-ketju JA YMPÄRISTÖ

huolehdimme siitä, että:
Euro Toimistotukut huomioi ympäristön kierrättämällä omassa toiminnassaan. Lisäksi otamme vastaan itse
myymämme kierrätystä edellyttävät tuotteet, kuten laserkasetit, paristot ja sähkölaitteet. Kiinteistön huollossa
ja liiketoiminnassa kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen, oikeisiin toimintatapoihin ja työvälineisiin.
Kiinteistöissä vähennämme hukkalämmön syntymistä,
käytämme siivouksessa vain tarpeellisen määrän kemikaaleja ja omat pienkoneet ovat sammutettuina, kun niitä
ei tarvita.
Jätteiden syntymistä ehkäisemme suosimalla kestävää
kertakäyttöisen asemesta. Uusiokäyttöä hyödynnämme
aina kun se on mahdollista esim. pakkausmateriaalin
kohdalla. Näitä ja monia muita kestävän kehityksen kohteita kehitämme Laatukäsikirjamme mukaan.
Ota ympäristöasiat rohkeasti esille edustajamme kanssa tai myymälässämme, niin kerromme lisää omasta toiminnastamme ja siitä, miten tekin voitte pienentää ympäristön kuormitusta omalta osaltanne entisestään.

PAPERIN KÄYTTÖ
JA YMPÄRISTÖ
Tiesitkö, että mitä enemmän käytät paperia, sitä enemmän metsäteollisuus investoi metsien uudistamiseen ja
sitä runsaampi on maapallon metsävaranto, joka sitoo
CO2-päästöjä. Huolehdi maapallon metsävarantojen kunnosta myös tulevaisuudessa.
Toimitamme tavarat suurina erinä alueellisiin tukkuihin, jolla säästämme ympäristön kuormitusta ja vähennämme pitkiä toimituskertoja. Varastoimme tavarat lähelläsi, jolloin pienennämme kuljetuksista ja logistiikasta
aiheutuvia kokonaispäästöjä.
Toimittajillamme on tuotteiden osalta käytössä mm.
alla olevia ympäristö- ja kierrätysmerkkejä.

Hyvä tietää
Kysy ympäristöystävällisiä EKO-tuotteita. Ympäristöystävällisien tuotteiden yhteydessä on merkitty   tärkeimpiä
ympäristösertifikaatteja.
Euro-ketjun ympäristöarvoihin kuuluu mm. että paikallinen Euro-tukku kierrättää asiakkaalleen myymänsä
värikasetit, paristot sekä käytöstä poistetut koneet ja laitteet.

OHSAS
ISO 14001
ISO 9706

