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ASTETTA PAREMPI, KOKONAISTALOUDELLINEN JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN VAKIOHUONEMALLISTO

Porkka tehdään ammattilaisille päivittäiseen käyttöön
Porkka-kylmä- ja -pakastehuoneet täyttävät suurkeittiöiden tiukimmatkin hygieniavaatimukset ja ovat ammattikäytössä varma tae elintarvikkeiden
turvallisuudelle. Elintarvikelaki asettaa tiukat vaatimukset elintarvikkeiden käsittelyn ja säilytyksen omavalvonnalle.
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Harkitut materiaalit ja yksityiskohdat

Valitse huone tarpeittesi mukaan

Huoneet valmistetaan uros- ja naaraspontillisista, pikalukoilla
toisiinsa tiivisti liitettävistä elementeistä. Elementtien näkyvät
pinnat ovat kuumasinkittyä, elintarvikehyväksyttyä polyesteripintaista teräslevyä. Eriste on 80 mm paksua CFC- ja
HCFC-vapaata polyuretaania. Pakastehuoneet ovat saatavissa
myös 100 mm:n eristepaksuudella. Oven saranat ja kahva
soveltuvat erinomaisesti ammattikäyttöön. Lattiaelementti on
liukuestepinnoitettu.

Porkka-mallisto kattaa koot 1,2–22 m3.

Pistotulppaliitäntävalmis, hiljainen ja pienikulutuksinen
kone-elementti sisältää valaisimen, automaattisen sulatuksen ja
sulatusveden haihdutuksen. Se on tehtaalla valmiiksi
koekäytetty.

s Nollatila- ja pakastehuoneet voidaan upottaa lattiaan tai varustaa ajoluiskalla.

Porkka-vakiohuoneiden harkitut yksityiskohdat ja käytännöllisyys näkyvät mm. hyllytoteutuksessa. Hyllyjärjestelmä jättää
lattiapinnat vapaaksi, mikä helpottaa siivousta.

s Ulkokorkeusvaihtoehdot 80 mm:n eristepaksuudella ovat 2100 mm tai 2400 mm
ja 100 mm:n eristepaksuudella 2140 mm tai 2440 mm.

s Kolme lämpötila-aluetta: +2...+8 °C kylmässä säilytettäville elintarvikkeille,
–2....+5 °C lihalle ja kalalle, –18...–22 °C pakasteille.
s Eristepaksuus joko 80 mm tai 100 mm.
s Vaunuliikennettä varten kylmähuoneet ovat saatavissa myös ilman
lattiaelementtejä ja kynnystä.

s Kone-elementti voidaan sijoittaa vasempaan tai oikeaan etukulmaan.
Huoneet voidaan toimittaa myös keskuskoneliitäntävalmiilla kone-elementillä.

s Säädettävät hyllytasot ovat elintarvikehyväksyttyä, konepestävää muovia.
Lisävarusteena saatavana myös ruostumattomasta teräksestä (AISI 304).

Kestävät rakenteet, pieni sähkönkulutus, hiljainen käyntiääni, harkittu tilankäyttö...
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Tulevaisuuden kylmätekniikkaa ja vuosikymmenien kokemusta
Ohjausyksikkö entistä tarkemmalla, asetuksia vastaavalla lämpötilansäädöllä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kompressorin käynnin merkkivalo
Sulatuksen merkkivalo
Höyrystinpuhaltimen merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo
Lämpötila/infonäyttö
Lämpötilansäätö

2

4

3

1

5

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sulatuskytkin
Asettelukytkin
Valokytkin
Virtakytkin
Kosteustoiminto
Näyttöanturi

Hyllyjärjestelmä
Porkka-vakiohuoneiden hyllyjärjestelmä on helposti
puhdistettava ja käytännöllinen. Vakiotoimitukseen sisältyvät
konepestävät, elintarvikehyväksytyt, 4-tasoiset muovihyllyt.
Kulutusta kestävät, paloista koottavat hyllytasot ovat huoneen
koosta riippuen kahdella tai kolmella seinällä. Vaihtoehtoisesti
hyllyjärjestelmä saatavissa rst:stä (AISI 304). Lue lisää hyllyistä
sivulta 10.

11

6

7

9

12

6

8

10

Hälytystoiminnot
Porkka-vakiohuoneiden ohjausyksikkö hälyttää optisesti ja akustisesti liian korkeasta
tai matalasta lämpötilasta. Kriittiset raja-arvot sekä hälytysviive voidaan säätää
tapauskohtaisesti.

Turvallisuus
Ovessa on lukittava vedin, jossa on sisäpuolinen turva-aukaisin.
Pakastehuoneen ovikarmissa on lämmitysvastus, joka estää
tiivisteen kiinnijäätymisen. Lattiaelementin alapinnan lämmitys
on lisävaruste, jota suositellaan alapuolisten rakenteiden
jäätymisen ja kosteusvaurioiden estämiseksi pakastehuoneissa.

HACCP
Monipuoliset, sisäänrakennetut HACCP-ominaisuudet (Hazard Analysis and Critical
Control Point) mahdollistavat uuden elintarvikelain ja siihen liittyvien asetusten mukaisen, jatkuvan
ja reaaliaikaisen omavalvonnan. Ominaisuuksiin kuuluvat mm. paikallinen minimija maksimilämpötilojen automaattinen taltiointi sekä tietokoneliitäntä- ja potentiaalivapaa
keskushälytysliitäntävalmius. Katso lisää HACCP-toiminnoistamme sivulta 13.

Lauhduttimen
tuloilmasuodatin
Tuloilman tuominen viisaasti lauhduttimelle
kylmäkoneiston alaosasta säästää sähköä ja
pidentää koneiston käyttöikää. Säleikön
takana oleva suodatin on helposti
puhdistettavissa. Ohjausyksikkö ilmoittaa
puhdistus- tai vaihtotarpeesta.
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Kehittyneet HACCP-omavalvontaominaisuudet, kytkettävissä tietokoneeseen ja kiinteistönvalvontajärjestelmään...

Vaunuliikenne
Kylmähuone voidaan toimittaa vaunuliikennettä varten ilman
lattiaelementtejä. Tällöin seinä-elementit asennetaan
toimitukseen sisältyvien eristettyjen sokkelien päälle ja ovi
varustetaan laahuskumilla.
Nollatila- ja pakastehuoneet toimitetaan aina eristetyllä
lattiaelementillä. Vaunuliikennettä varten oven eteen voidaan
sijoittaa lisävarusteena saatava ajoluiska. Vaihtoehtoisesti
lattiaelementit voidaan upottaa ympäröivään lattiaan.
Molemmissa tapauksissa ovessa on myös laahuskumi.
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Satoja Porkka-vakiohuoneita
Syvyys mm

Leveys
mm

900

1200 1350

Syvyys 900

1500

1800

2100

2400

2700

3000

3300

1209*

1212* 1213*

1215*

1218*

1221*

1350

1309*

1312*

1315*

1318*

1321*

1500

1509*

1512 1513

1515

1518

1800

1809*

1812 1813

1815

2100

2112 2113

2400

Leveys 1200

1209*

1212*

Leveys 1350

1309*

1312*

Leveys 1500

1509*

1512

Leveys 1800

1809*

Syvyys 1350

1213*

Syvyys 1500

Syvyys 1800

Syvyys 2100

Syvyys 2400

1215*

1218*

1221*

1315*

1318*

1321*

1513

1515

1518

1812

1813

1815

Leveys 2100

2112

2113

Leveys 2400

Syvyys 2700

Syvyys 3000

Syvyys 3300

Syvyys 3600

1224*

1227*

1230*

1521

1524

1527

1530

1818

1821

1824

1827

1830

1833**

1836**

2115

2118

2121

2124

2127

2130

2133

2136

2412

2415

2418

2421

2424

2427

2430

2433

2436

Leveys 2700

2712

2715

2718

2721

2724

2727

2730

2733

2736

Leveys 3000

3012

3015

3018

3021

3024

3027

3030

3033

3036

3318

3321

3324

3327

3330

3600

Korkeus 2100 tai 2400 mm
(80 mm:n eristepaksuus)
Korkeus 2140 tai 2440 mm
(100 mm:n eristepaksuus)

1200

Syvyys 1200

1224*

1227*

1230*

1521

1524

1527

1530

1818

1821

1824

1827

1830

1833

1836

2115

2118

2121

2124

2127

2130

2133

2136

2412

2415

2418

2421

2424

2427

2430

2433

2436

2700

2712

2715

2718

2721

2724

2727

2730

2733

2736

3000

3012

3015

3018

3021

3024

3027

3030

3033

3036

3300

3318

3321

3324

3327

3330

3600

3618

3621

3624

3627

3630

Leveys 3300

**Poikkeava hyllylayout, korkeus 2400
Leveys 3600

3618

3621

3624

3627

3630
1833**

*Saatavissa vain 80 mm:n eristepaksuudella
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Porkka-vakiohuoneiden kylmäaine ja elementtien lämmöneriste ovat täysin CFC- ja HCFC-vapaita.

1836**

*Saatavissa vain 80 mm:n eristepaksuudella
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Mallisto kattaa koot 1,2–22 m3
Porkka-vakiohuoneita on 81 standardikokoa,
tilavuudet vaihtelevat välillä 1,2–22 m3. Kun oven
kätisyyteen, kone-elementin sijaintiin ja korkeuteen
on kuhunkin kaksi vaihtoehtoa, saadaan
lopputuloksena satoja erilaisia vaihtoehtoja.
Vaihtoehdot on kehitetty siksi, että jokainen
asiakkaamme löytäisi tarpeisiinsa ja tiloihinsa
täydellisesti soveltuvan ratkaisun.

Porkka-vakiohuoneiden kone-elementin tekniset tiedot
C940
C950

C1240

M940
M950

M1240

F840
F850

F1140

F1540

Lämpötila-alue

+2°C … +12°C

+2°C … +12°C

–2°C … + 5°C

–2°C … + 5°C

–22°C … –18°C

–22°C … –18°C

–22°C … –18°C

Käyttötilavuus

< 12 m3

< 22 m3

< 12 m3

< 22 m3

< 11 m3

< 14 m3

< 22 m3

Sähköliitäntäteho

0,72 kW

0,96 kW

1,11 kW

1,51 kW

1,33 kW

1,76 kW

2,08 kW

Sähköliitäntäteho RHDS *

0,84 kW

1,09 kW

1,24 kW

1,64 kW

1,45 kW

1,89 kW

2,18 kW

Suojaus

1 x 10 A

1 x 10 A

1 x 10 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

3 x 10 A

Käyttöjännite

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

Kylmätehontarve (CC)

1 330 W

1 870 W

1 240 W

1 800 W

1 310 W

1 590 W

2 210 W

Höyrystymislämpötila (CC)

–8°C

–8°C

–10°C

–10°C

–30°C

–30°C

–30°C

Käyttöympäristön lämpötila

+5°C … +32°C

+5°C … +32°C

+5°C … +32°C

+5°C … +32°C

+5°C … +32°C

+5°C … +32°C

+5°C … +32°C

Kylmäaine

R 404a (C940)
R 290 (C950)

R 404a

R 404a (M940)
R 290 (M950)

R 404a

R 404a (F840)
R 290 (F850)

R 404a

R 404a

Kone-elementin äänenpaine
1m / 1,5 m ( dB re 20 µPa )

53 dB ( A )

53 dB ( A )

53 dB ( A )

53 dB ( A )

55 dB ( A )

58 dB ( A )

59 dB ( A )

RHDS Kone-elementin äänenpaine
1m / 1,5 m ( dB re 20 µPa )

49 dB ( A )

49 dB ( A )

49 dB ( A )

49 dB ( A )

51 dB ( A )

54 dB ( A )

55 dB ( A )

RHDS-nestelauhdutin

RHDS 2140

RHDS 2160

RHDS 2140

RHDS 2160

RHDS 2140

RHDS 2160

2 x RHDS 2160

Nestelauhduttimen äänenpaine
sijaintipaikassaan 10m ( dB re 20 µPa )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

37 dB ( A )

Nestelauhduttimen sijaintipaikan
sallittu lämpötila-alue

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

Mikäli käyttöympäristön lämpötila ylittää tai alittaa suositellut rajat, ota yhteyttä.
* Sisältää RHDS-nestelauhduttimen
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Ainutlaatuinen Porkka-hyllyjärjestelmä

Porkka Remote Heat Disposal System (RHDS)
Mikäli kylmä- ja pakastehuoneiden sijoituspaikassa lämpö muodostuu
ongelmaksi, on ratkaisu Porkka Remote Heat Disposal System. Porkka RHDS
-järjestelmä tarjoaa helpon ja edullisen tavan siirtää kylmälaitteen lämpökuorma
vakiohuoneen sijaintipaikan ulkopuolelle. Järjestelmän hyviä puolia ovat myös
helppo asennettavuus ja alhainen äänitaso. Lisäksi järjestelmän siirtämää lämpöä
on mahdollista hyödyntää muiden tilojen lämmityksessä.
Laitteisto koostuu huoneen etukulmassa olevasta tehdasvalmisteisesta
RHDS-kylmäkoneikosta, jonka ominaisuudet ovat samat kuin vakiomallisissa
Porkka-huoneissa. RHDS-kylmäkoneikko liitetään taipuisilla vesijohtoputkilla
erilliseen RHDS-nestelauhduttimeen. Yhdistämisen jälkeen laitteisto täytetään
seoksella, joka kestää kesän helteet ja talven pakkaset. Kiertävä seos siirtää
lämmön huoneesta nestelauhduttimeen, jossa se poistetaan ympäröivään ilmaan.
Nestelauhdutin kannattaa kiinnittää sellaiseen tilaan, missä lämpökuormasta on
hyötyä. Tarvittaessa sen voi asentaa myös ulos. Järjestelmä on ympäristöystävällinen. Siinä pieni kylmäainemäärä tekee ahkerasti työtään kiertäen vain huoneen
kiinteän kylmäkoneen sisällä.
Laitteiston asentaminen ja käyttöönotto on helppoa. Välttämättä ei tarvita
ammattitaitoista kylmäasentajaa, vaikka se onkin suositeltavaa. Järjestelmää
voidaan käyttää kaikissa vakiohuoneissamme. Porkka RHDS-kylmäkoneikon ja
erillisen RHDS-nestelauhduttimen välinen putkitusmatka voi olla enintään 25
metriä korkeuseron ollessa suurimmillaan 4,5 metriä. Korkeusero mitataan
kiinteän kylmäkoneikon sisällä olevasta pienestä nestesäiliöstä.

Porkka-vakiohuoneiden hyllyjärjestelmä on suunniteltu korkeaa hygieniaa
vaativaan käyttöön. Rakenteessa on erityisesti huomioitu lattiapintojen ja
hyllytasojen helppo puhdistettavuus. Koska seinäkiskot on kiinnitetty valmiiksi
seinäelementteihin, ei lattialla ole mitään hyllyjärjestelmän osia puhtaanapitoa vaikeuttamassa.

Hyllynkannakkeet
kannatinputkineen on
helppo asentaa ja ne
kantavat kovankin
kuorman.

Nelitasoiset hyllyt ovat vakiovaruste. 1500 mm leveisiin huoneisiin asti hyllyt
ovat kahdella seinällä, sitä leveämmissä huoneissa tyypillisesti kolmella
seinällä. Asennus on helppoa ja nopeaa: kannakkeet asetetaan halutulle
korkeudelle hyllytolppiin, kannatinputket lasketaan vaakasuoraan kannakkeiden valmiisiin koloihin ja hyllylevyt ladotaan paikoilleen. Hyllylevyt ovat
elintarvikehyväksyttyä, konepesun kestävää muovia. Suurimmatkin hyllylevyt,
300 x 462 mm, mahtuvat pesukoneeseen. Lisävarusteena on saatavana
useampia hyllytasoja.

RHDS-nestelauhduttimen voi
sijoittaa vapaasti seinälle, katolle
tai suojaan räystään alle.
Energiataloudellisesti paras
vaihtoehto on sijoittaa se
sellaiseen tilaan, missä saatava
lämpöenergia voidaan
hyödyntää.

Hyllylevyt ovat kulutusta
kestävää elintarvikehyväksyttyä muovia. Ne on
helppo nostaa pois ja pestä
tarvittaessa tiskikoneessa.

RHDS-nestelauhduttimen
äänitaso on erittäin alhainen, se
muodostuu vain ilmankierrosta.

Takaseinällä olevien hyllyjen kokonaissyvyys on 488 mm. Huonemallista
riippuen sivuseinillä olevat hyllyt ovat kokonaissyvyydeltään joko 398 mm tai
488 mm. Hyllyjen kantavuus on 70 kg hyllymetri/280 kg hyllystömetri.
Seiniin kiinnitetyt
seinäkiskot sallivat
hyllytasojen sijoittamisen
riittävän alas. Hyllyjen alle
jää vielä tarpeeksi tilaa
lattian puhdistusta varten.

Tehdasvalmisteisen Porkka RHDS
-kylmä-koneikon sisällä on pumpulla
varustettu lämmönsiirrin. Järjestelmässä
kiertävä neste siirtää huoneen sisältä
poistetun lämmön erilliseen RHDS-nestelauhduttimeen. Nesteeseen sitoutunut
lämpö poistetaan ulkoyksikköä
ympäröivään ilmaan.

C940

C1240

M940

M1240

F840

F1140

F1540

Kone-elementin äänenpaine
1m / 1,5 m ( dB re 20 µPa )

53 dB ( A )

53 dB ( A )

53 dB ( A )

53 dB ( A )

55 dB ( A )

58 dB ( A )

59 dB ( A )

RHDS Kone-elementin äänenpaine
1m / 1,5 m ( dB re 20 µPa )

49 dB ( A )

49 dB ( A )

49 dB ( A )

49 dB ( A )

51 dB ( A )

54 dB ( A )

55 dB ( A )

RHDS-nestelauhdutin

RHDS 2140

RHDS 2160

RHDS 2140

RHDS 2160

RHDS 2140

RHDS 2160

2 x RHDS 2160

Nestelauhduttimen äänenpaine
sijaintipaikassaan 10m ( dB re 20 µPa )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

34 dB ( A )

37 dB ( A )

Nestelauhduttimen sijaintipaikan
sallittu lämpötila-alue

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

–40°C … +35°C

Mikäli käyttöympäristön lämpötila ylittää tai alittaa suositellut rajat, ota yhteyttä.
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Helposti säädettävät hyllyt ovat vankkarakenteiset ja konepestävät.

Tehokas, hiljainen ja ympäristöystävällinen RHDS-järjestelmä.
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Kaikissa Porkka-vakiohuoneissa
vakiovarusteena nopea käyttöönotto

Porkka XWEB -omavalvontajärjestelmä
Huoneet toimitetaan uros- ja naaraspontillisina elementteinä, jotka liitetään yhteen
helppokäyttöisillä, kiristävillä pikalukoilla.
Asennustyö on vaivatonta, ja saumoista
tulee tiiviit.
Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
Asennustarvikkeet ja -ohjeet sisältyvät
toimitukseen.

Pikalukot nopeuttavat merkittävästi
asentamista

1

Kun lattiaelementit ovat paikoillaan, aloita
seinien pystytys kone-elementistä.

3

Asenna kattoelementit viimeisenä. Kiristä
lattia-ja kattoelementtien seiniin liittyvät
pikalukot tässä vaiheessa.

12

2

Liitä seinäelementit toisiinsa kätevillä
pikalukoilla.

4

Asenna hyllyt ja oven lukko. Tiivistä saumat
silikonilla. Puhdista pinnat. Laita pistotulppa
pistorasiaan.

Nopea asennus. Tarvikkeet ja ohjeet sisältyvät toimitukseen...

Porkka XWEB on itsenäinen, täydellinen kylmälaitteiden omavalvonta- ja ohjausjärjestelmä. XWEB on
pienikokoinen teollisuustietokone, joka toimii
itsenäisenä nettipalvelimena ja jossa on jo valmiina
omavalvontasivusto. Järjestelmä toimii vaivattomasti
käyttäjän henkilökohtaisessa tietokoneessa joko
ulkoisen internetin tai sisäisen intranetin selainikkunassa. Sitä voi käyttää myös matkapuhelimella.
Porkan XWEB-tuoteperhe tarjoaa käyttäjälle useita
erilaisia vaihtoehtoja omavalvontajärjestelmän
tarpeisiin. Tällainen tietokoneavusteinen omavalvontajärjestelmä mahdollistaa laitteiden ohjauksen,
valvonnan, säätämisen ja seurannan reaaliaikaisesti.
Se taltioi lämpötila- ja hälytystietoja jatkuvasti
omaan sisäiseen muistiinsa ja siitä voidaan lähettää
hälytystiedot nimetyille henkilöille esim. sähköpostin
välityksellä. Haltija voi käyttää järjestelmää miltä
tahansa tietokoneelta. XWEB on helppo ja
turvallinen ratkaisu, koska se ei vaadi mitään
ohjelma-asennuksia käyttäjien työasemille tai
palvelimille.

Valvonnan helppoutta
Perinteiseen passiiviseen omavalvonta-järjestelmään
verrattuna Porkka XWEB tarjoaa reaaliaikaisen,
aktiivisen omavalvonta- ja ohjausjärjestelmän, joka
vastaa omavalvonnan lämpötilatietojen lisäksi myös
kiinteistövalvonnan ja -huollon tarpeisiin.

Selaintekniikka mahdollistaa pääsyn kaikille
käyttäjätunnuksen ja salasanan haltijoille
useimmilla tasoilla. Tiedon saanti ja jakaminen on
helppoa kaikkien vastuuhenkilöiden kesken.

XDL-01 taltiointijärjestelmä

Energian ja rahan säästöä
Järjestelmä seuraa siihen liitettyjen kylmälaitteiden
toimintaa reaaliajassa, taltioiden tietoja niiden
toiminnasta. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja säästämään huoltokustannuksissa. Huolto
voi seurata kylmälaitteiden toimintaa ja tehdä
ennakoivia säätö- ja huoltotoimenpiteitä vähentäen
väärästä käytöstä tai puutteellisesta huollosta
aiheutuvia laiterikkoja.

Käytönopastusta
Porkka XWEB ohjaa myös kylmälaitteiden
tehokkaaseen käyttöön. Lämpötilatietojen
taltioinnin lisäksi järjestelmä rekisteröi esim. ovien
avaamiset (ovikytkimellä varustetut laitteet) sekä
sulatusjaksot, joka auttaa käyttäjää tunnistamaan
toimintansa kriittiset pisteet. Se kerää jatkuvasti
tietoja, joiden avulla toiminnan laadun kehittäminen
on helppoa. Tavaran vastaanotto on hyvä esimerkki
tilanteesta, joka voi aiheuttaa poikkeaman
säilytyslämpötilassa – etenkin jos ovea pidetään
liian kauan auki tai vastaanotto ajoittuu pahimpaan
kiireeseen.

Helpottaa valvontaa, opastaa energiatehokkaaseen käyttöön...

XDL-01 omavalvontayksikkö
On tarkoitettu laitekohtaiseksi omavalvontaratkaisuksi. Laite liitetään suoraan kylmälaitteen säätimelle,
josta se taltioi lämpötilat, poikkeamat sekä muut
laitteen toimintaan liittyvät tiedot halutulla
taltiointitiheydellä. Taltiointitiheys voidaan valita
10...255 minuutin välein tapahtuvaksi.
16 minuutin tiheydellä muisti riittää 1 vuodeksi.
Jokaiselle XDL-01:lle voidaan antaa yksilöllinen
tunniste, mikä mahdollistaa tietojen keräämisen
kerralla useammastakin laitteesta samalle
muistitikulle, ilman, että tiedot menisivät sekaisin.
XDL-01 tiedot ovat suojattavissa salasanalla niin,
ettei laitteen taltioimia tietoja voida tyhjentää tai
muuttaa.
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Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu
kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen/esillepanon
suunnittelija ja valmistaja
Porkka Finland Oy tunnetaan kansainvälisesti kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen
suunnittelijana ja valmistajana. Valikoima koostuu kylmä-, pakkas- ja lämpökalusteista.
Suurimmat asiakkaat ovat kaupalliset keittiöt, ravintolat, pikaruokaravintolat, hotellit,
työpaikkaruokalat, sairaalat ja vähittäiskauppiaat.
Päämarkkinamme Suomen ulkopuolella ovat Skandinavia, Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi,
Hollanti, Belgia, Venäjä ja Baltian maat. Yrityksen liikevaihdosta 80% tulee ulkomaisista
liiketoimista ja viennistä. Jatkuvaa kehitystä tukevat ulkomaiset tytäryhtiöt ja edustajat.
Porkan menestys perustuu vuosikymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen
suunnitteluun ja jatkuvaan, aktiiviseen tuotekehitykseen.
Porkka Finland Oy on osa Huurre-konsernia. Sekä Huurre- että Porkka-brändit tunnetaan
maailmalla laadustaan ja luotettavuudestaan.

Porkka Finland Oy
Soisalmentie 3
FI-15860 Hollola, Finland
Tel. +358 20 5555 12
Fax +358 20 5555 497
e-mail: porkka@huurre.com

Porkka Scandinavia AB
Industrigatan 21
S-61933 Trosa, Sverige
Hertfordshire, WD 18 9RG, UK
Tel. +46 156 348 40
Fax +46 156 167 50
e-post: porkka@porkka.se
www.porkka.se
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Porkka Finland Oy:n toiminnan laatua valvotaan sertifioiduilla
ISO 9001- ja ISO 14001 -toimintajärjestelmillä. Tuotteet ovat
-merkittyjä. Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus
teknisiin muutoksiin pidätetään.

Porkka Norge AS
Lensmannslia 30
N-1386 Asker, Norge
Hertfordshire, WD 18 9RG, UK
Tel. +47 66 98 77 77
Fax +47 66 98 77 88
e-post: salg@porkka.no
www.porkka.no

Porkka (U.K.) Limited
Unit 5, Olds Approach
Tolpits Lane, Watford
Hertfordshire, WD 18 9RG, UK
Tel. +44 1923 77 99 29
Fax +44 1923 72 51 65
e-mail: sales@porkka.co.uk
www.porkka.co.uk

