
YRITYSSIVU 
 

• Yrityksen perustiedot, sähköposti- ja www-linkit ( )
• Yrityssivulla yrityksen esittely
• 
• 

Luettelomedia.fi - .fi - Teollisuustele.fiRakennustele
patentoitu hakukone

Hakusanoja rajoituksetta
Väri- ja/tai mustavalkokuvat

Yrityssivulla
• Yrityksen perustiedot: 
     nimi, osoite, puhelinnumero, 
     faksinumero, lisäpuhelinnumero
• Sähköposti ja www
• Mainosrivit
• Toimialaotsikot
• Yrityksen esittely: 
     liiketoiminnan esittely
     toimipaikat
     tuotteet
     palvelut
     hinnasto
     yhteystiedot
     lisätietoja
     hakusanat
• väri- ja/tai mustavalkokuvia
• markkinapaikka
• voimassa 1 vuoden

Näkymä yritysten hakutuloslistalla

KULJETUSPALVELUJA
LOGISTIIKKAA

HUOLINTAA JA ULKOMAANKULJETUKSIA

a

Lue lisää..   Kotisivut   Tuotteet ja palvelut    Näytä kartalla

Puh. 010 670 6319
Faksi 010 670 6311

Pernotrans Oy on 1980-luvun lopulla perustettu logistiikkapalveluihin 
erikoistunut yritys. Yrityksen päätoimialana on teollisuudelle tarjottavat 
kattavat logistiikkapalvelut sekä projektikuljetukset. ..

1. Pernotrans Oy    TURKU

Näkymä yrityssivulla

PL 10
20241 TURKU
Näytä kartalla

Puh. 010 670 6319
Faksi 010 670 6311

Sähköposti: 

WWW: 

WWW: 

Kurottajapalvelut, trukkipalvelut, kuorma-autokuljetukset,
logistiikkaketjun kokonaishallinta, projektikuljetukset, kappaletavara- ja
erikoiskuljetukset, korjaamopalvelut, haalaus-/laivapalvelut

KULJETUSPALVELUJA
    kuljetus, kuljetuspalvelut, kuljetuspalvelu, kuljetusliike, kuljetusliikkeitä

LOGISTIIKKAA
    logistiikkaa, logistiikka

HUOLINTAA JA ULKOMAANKULJETUKSIA
    huolintaa, huolinta, ulkomaankuljetukset

Liiketoiminnan esittely
.....................................................................................................................................................................................................

Pernotrans Oy on 1980-luvun lopulla perustettu logistiikkapalveluihin erikoistunut yritys. 
Yrityksen päätoimialana on teollisuudelle tarjottavat kattavat logistiikkapalvelut sekä projektikuljetukset. 
Kauttamme saat esim. kurottaja- ja trukkipalvelut sekä kuorma-autokuljetukset. Toimipaikkamme sijaitsee 
Turussa.

Pernotrans Oy kuuluu Meriaura-ryhmään. Yritysryhmään kuuluvat myös teollisuustuotteiden merikuljetuksiin 
erikoistunut Meriaura Oy, varustamopalveluja tuottava VG-Shipping Oy, biopolttoaineita valmistava Sybimar Oy 
sekä Aura Mare Oy, mikä omistaa ja vuokraa useita toimisto-, varasto-, asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä.

Palvelut
.....................................................................................................................................................................................................

• Kurottajapalvelut
• Trukkipalvelut
• Kuorma-autokuljetukset
• Nosturiautokuljetukset
• Projektikuljetukset
• Haalauspalvelut
• Kappaletavara- ja erikoiskuljetukset
• Logistiikkaketjun kokonaishallinta
• Korjaamopalvelut

Hakusanat
.....................................................................................................................................................................................................

kurottajapalvelut, kurottaja, trukki, trukkipalvelu, logistiikkaa, kuljetuspalveluja, logistiikkapalveluja, 
kokonaislogistiikkaa, projektikuljetukset, kappaletavarakuljetukset, erikoiskuljetukset, trukkipalvelut, 
korjaamopalvelut, haalaus, laivapalvelut, kuorma-autokuljetus, kurottajat 

Markkinapaikan ilmoitukset
.....................................................................................................................................................................................................

Ilmoitettu

Kategoria

..................................................................................................................................................................................................... 

Telakkakatu 1

etunimi.sukunimi@pernotrans.fi

www.pernotrans.fi

www.kurottajaturku.fi
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Ilmoitustaulu

Pernotrans Oy    TURKU

Hakutuloslistalla
• Yrityksen nimi ja puhelin- 

 sekä faksinumerot
• Liiketoiminnan esittelyä 

 n. 200 merkkiä
• Toimialaotsikot

•

•

Erikoiskuljetukset Turku, Pernotrans Oy, Turku

Pernotrans Oy:n tavoitteena on luoda mahdollisimman 

vahva ja toimiva logistinen kokonaisuus, joka palvelee 

asiakkaitamme mahdollisimman hyvi...
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