
Laajojen linjasaneerausten ammattilainen

Kiinteistön LVI-järjestelmien linjasaaneeraus on usein taloyhtiön laajin

korjaushanke. Siksi on erityisen tärkeää, että hankkeen suorittajaksi valikoituu

kokenut ja luotettava toimittaja, joka pystyy toteuttamaan linjasaneerauksen

suunnitelman mukaisesti, suunnitellussa aikataulussa ja määritellyn budjetin

puitteissa. Mitä suuremmasta kohteesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että

valitun urakoitsijan resurssit ja henkilöstö ovat riittävät hankkeen läpivientiin

suunnitelman mukaisesti.

96 huoneiston linjasaneerauskohde Helsingissä

Rakmaster on linjasaneerausten ammattilainen, jonka resurssit ovat kunnossa

suurtenkin kohteiden toteuttamiseen. Hyvänä esimerkkikohteena toimii

Helsingissä sijaitseva 96 asuinhuoneistoa käsittävä kerrostalo. Tässä kohteessa

Rakmaster toteuttaa parhaillaan täydellisen LVI-järjestelmien linjasaneerauksen,

jonka yhteydessä remontoidaan kokonaisuudessaan myös taloyhtiön

saunaosastot. Asuinhuoneistojen osalta vanhat kylpyhuoneet remontoidaan

nykyaikaisia vesieritysvaatimuksia vastaaviksi ja pinnoiltaan sekä kalusteiltaan

ajanmukaisiksi.

Työt rytmitetään siten, että saneerauksesta aiheutuu mahdollisimman vähän

häiriötä kiinteistön normaalille käytölle. Asukkaita tiedotetaan koko hankkeen ajan

sähköisen taloinfo-järjestelmän avulla töiden etenemisestä, ja sen kautta voi myös

käydä keskustelua urakoitsijan kanssa sekä tehdä omaan huoneistoon liittyviä
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materiaalivalintoja. Kun tieto kulkee ja asukkaat huomioidaan, yhteiselo hankkeen

aikana on sujuvaa ja saneeraustyöt valmistuvat aikataulussaan.

Palaute kertoo onnistumisesta

Rakmasterin ammattilaiset suorittavat kohteessa kaikki linjasaneeraustyöt ja

samaan yhteyteen tilatut osakasremontit, ja luovuttavat kiinteistön- sekä

huoneistot takaisin käyttäjille täysin valmiina käyttöön. Olemmekin usein saaneet

luovutuskokouksessa erittäin positiivista palautetta hankkeen läpiviennistä, työn

laadusta, osakastöiden toteutuksesta saneerauksen yhteydessä sekä asukkaiden

huomioinnista hankkeen aikana. Kiitosta on aina mukava kuulla.

Kun haluatte onnistuneen linjasaneerauksen ja tyytyväiset kiinteistön käyttäjät,

muistattehan pyytää tarjouksen myös Rakmasterin ammattilaisilta. Lisätietoja ja

tarjouksen linjasaneerauksesta sekä tyypillisistä osakastöistä saatte

allekirjoittaneelta.

Keväisin terveisin,

Rakmaster Oy

Seppo Käyräkangas

Toimitusjohtaja

+358 50 550 5933

seppo.kayrakangas@rakmaster.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Haluatko saada tarjouksen tai keskustella tulevan remonttinne toteutusvaihtoehdoista.

Jätä meille yhteydenottopyyntö, asiantuntijamme ottavat sinuun pikapuoliin yhteyttä.
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Rakmaster Oy

Säästöpankinranta 8 B

00530 Helsinki

Y-tunnus  :  0997975-3

Rakennusmestari Seppo Käyräkangas

seppo.kayrakangas@rakmaster.fi

Puhelin  :  +358 50 550 5933

Vastuullista rakennuspalvelua

Rakmaster Oy on linjasaneerauksiin,

huoneisto- ja kylpyhuoneremontointiin

sekä korjausrakentamiseen erikoistunut

perheyritys. Asiakkaitamme ovat

yksityiset, yritykset ja yhteisöt. Olemme

kasvaneet tasaisesti yhdeksi

kokeneimmaksi ja monitaitoisimmaksi

alan yritykseksi pääkaupunkiseudulla. 
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