Avaa selaimessa Välitä eteenpäin

Kylpyhuoneiden sarjaremonttien ammattilainen
Asuntojen märkätilat ja niiden pintamateriaalit täytyy uusia määrätyin välein.
Ajoissa uusitut kylpyhuoneet ehkäisevät vesivahinkoja, joiden korjaaminen on
hidasta ja kallista. Kaikkein edullisinta on taloyhtiön kannalta teettää koko yhtiön
märkätilojen uusinta sarjaremonttina hyvissä ajoin ennen kuin kosteusvahinkoja
alkaa ilmestyä.
Sarjaremontilla tarkoitetaan kokonaisurakkaa, jossa rakennusliike uusii yhdellä
kertaa kaikki taloyhtiön kylpyhuoneet teknisesti ja visuaalisesti ajanmukaiseksi.
Mitä suuremmasta kohteesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että valitun
urakoitsijan resurssit ja henkilöstö ovat riittävät hankkeen läpivientiin
suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.
86 märkätilan sarjaremontti Helsingissä
Rakmaster on kylpyhuoneiden sarjaremonttien ammattilainen, jonka resurssit
ovat kunnossa suurtenkin kohteiden toteuttamiseen. Hyvänä esimerkkikohteena
toimii Helsingissä sijaitseva 90-luvulla rakennettu kohde, joka sisältää 66
asuinhuoneistoa ja yhteensä 86 eri märkätilaa. Kohde koostuu pienkerrostalosta ja
kaksikerroksisesta rivitalosta. Rakmaster toteuttaa kohteessa täydellisen

kylpyhuoneiden sarjaremontin, jonka yhteydessä remontoidaan
kokonaisuudessaan kaikki kohteen märkätilat.
Kylpyhuoneiden vanhat kalusteet ja pintamateriaalit poistetaan ja mahdolliset
kosteusvauriot korjataan ja kuivatetaan. Lattiakaivot ja vesieristeet uusitaan, ja
samalla korjataan lattian kaadot sekä asennetaan lattialämmitys. Kylpyhuoneet
laatoitetaan asukkaiden valitsemilla materiaaleilla ja samalla uusitaan myös
kylpyhuoneen katto. Käyttövesiputket vaihtuvat uusiin kromattuihin pintaasennetuihin putkiin, ja lopuksi asennetaan uudet kalusteet, hanat ja rättipatterit.
Sen jälkeen täysin uusittu kylpyhuone on jälleen valmiina käyttöön.
Osakkailla on myös mahdollisuus tilata kylpyhuoneremontin yhteydessä
saunaremontti erillisenä osakastyönä. Tällöin Rakmasterin oma remonttiryhmä
toteuttaa saunaremontin samanaikaisesti kylpyhuoneremontin yhteydessä, jolloin
remontin kokonaiskesto ja haitta huoneiston käytölle on mahdollisimman lyhyt.
Työt rytmitetään siten, että remontista aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä
huoneistojen normaalille käytölle. Asukkaita tiedotetaan koko remontin ajan
sähköisen taloinfo-järjestelmän avulla töiden etenemisestä, ja sen kautta voi myös
käydä keskustelua urakoitsijan kanssa sekä tehdä omaan huoneistoon liittyviä
materiaalivalintoja. Kun tieto kulkee ja asukkaat huomioidaan, yhteiselo hankkeen
aikana on sujuvaa ja saneeraustyöt valmistuvat aikataulussaan.
Kokemus tuo varmuutta
Rakmasterin ammattilaiset suorittavat vuosittain useita kylpyhuoneiden
sarjaremontteja, joten kokemusta ja ammattitaitoa hankkeen toteuttamiseen
löytyy. Hoidamme kaikki remonttiin liittyvät työt ja luovutamme kiinteistön- sekä
huoneistot takaisin käyttäjille täysin valmiina käyttöön.
Kun haluatte onnistuneen kylpyhuoneiden saneerauksen ja tyytyväiset kiinteistön
käyttäjät, muistattehan pyytää tarjouksen myös Rakmasterin ammattilaisilta.
Lisätietoja ja tarjouksen kylpyhuoneiden sarjaremontista sekä tyypillisistä
osakastöistä saatte allekirjoittaneelta.
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Jätä yhteydenottopyyntö
Haluatko saada tarjouksen tai keskustella tulevan remonttinne toteutusvaihtoehdoista.
Jätä meille yhteydenottopyyntö, asiantuntijamme ottavat sinuun pikapuoliin yhteyttä.
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