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Kehittyviä ratkaisuja asiakkaidemme eduksi

Arvoisat asiakkaat ja kiinteistöalan ammattilaiset,

Rakmasterissa seurataan jatkuvasti kiinteistöjen korjaus- ja saneerausmenetelmien kehitystä.
Haluamme hyödyntää uusia materiaaleja ja menetelmiä, ja tuottaa niiden avulla asiakkaidemme
hankkeille tehokkuutta ja lisäarvoa. Tämä periaate ohjaa toimintaamme, oli kyseessä sitten pienempi
remontti, tai koko kiinteistön linjasaneeraus.

Etsimme aina asiakkaidemme kohteisiin sopivimmat ja samalla kustannustehokkaat ratkaisut.
Pyrimme myös huolehtimaan siitä, että rakentamisen ja remontoinnin toteutustavassa huomioidaan
tulevaisuuden huoltotöiden ja saneerausten aiempaa helpompi suorittaminen. Hyvällä työn
suunnittelulla säästetään aikaa ja rahaa myös tulevien remonttien osalta.

Hyvänä esimerkkinä edellä mainittujen periaatteiden soveltamisesta toimii toteuttamamme
linjasaneeraus Aleksis Kiven katu 66:ssa Helsingissä. Toteutimme tähän vuonna 1957 rakennettuun
taloon täydellisen käyttövesiputkien remontin hyödyntämällä nykyaikaista Pipemodul-menetelmää.
Tällä menetelmällä päästään kestävään ja kustannustehokkaaseen ratkaisuun, ja helpotetaan
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kiinteistön tekniikan remontointia tulevaisuudessa.

Pipemodul-järjestelmässä kiinteistön uudet vesi-, sähkö- ja datalinjojen pääkanavat voidaan asentaa
porraskäytävän puolelle siistiin koteloon, johon voidaan jättää tilavarauksia myös tulevaisuuden
tarpeille. Lisäksi talotekniikka on jatkossa helposti nähtävissä ja korjattavissa avattavien kansien
alla.

Vastaavasti huoneistojen sisään tulevat putket ja johdot asennetaan siisteihin MDF-elementteihin,
jotka saa myös valmiiksi oikean väriseksi sävytettyinä. Asennus on nopeaa, ja asukkaat voivat asua
huoneistoissaan koko remontin ajan. Vanha vesiputkisto ja sähkölinjat ovat käytössä uusien
käyttöönottoon saakka, ja huoneistojen rakenteita ei tarvitse purkaa kuten perinteisessä
linjasaneerauksessa.

Esimerkkikohteessa Aleksis Kiven katu 66:ssa taloyhtiö sai remontin perinteisiä menetelmiä
edullisemmin, työt sujuivat nopeasti aikataulun mukaisesti, ja talotekniikan huollettavuus jatkossa
parani kertaheitolla. Projektin lopputarkastuksessa saikin tavata tyytyväisiä asukkaita ja taloyhtiön
edustajia. Tämä on tavoitteemme kaikissa toteuttamissamme hankkeissa.

Kun teette hankesuunnitelmia rakennus-, saneeraus- ja remontointihankkeiden osalta, muistattehan
pyytää tarjouksen myös Rakmasterin ammattilaisilta. Meillä asiakkaan toive on laki ja työn laatu on
aina sellaista josta voimme olla ylpeitä.

Tarjouksen saamiseksi pyydämme teitä ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Terveisin,

Rakmaster Oy
Seppo Käyräkangas
Toimitusjohtaja
+358 50 550 5933
seppo.kayrakangas@rakmaster.fi

Jätä meille yhteydenottopyyntö, asiantuntijamme ottavat teihin yhteyttä ensi tilassa.

http://rakmaster.cmail20.com/t/r-fb-yutyvlk-hududhiytr-d/?act=wv?act=wv
http://rakmaster.createsend1.com/t/r-tw-yutyvlk-hududhiytr-h/
http://rakmaster.createsend1.com/t/r-l-yutyvlk-hududhiytr-t/


Vastuullista rakennuspalvelua.
Rakmaster Oy on huoneisto- ja kylpyhuoneremontointiin,
korjausrakentamiseen ja putkiurakointiin erikoistunut perheyritys.
Asiakkaitamme ovat yksityiset, yritykset ja yhteisöt. Olemme
kasvaneet tasaisesti yhdeksi kokeneimmaksi ja
monitaitoisimmaksi alan yritykseksi pääkaupunkiseudulla.
Toimialueemme ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Rakmaster Oy
Rakennusmestari: Seppo Käyräkangas
seppo.kayrakangas@rakmaster.fi
Säästöpankinranta 8 B 12, 00530 Helsinki
Puh: +358 50 5505933
Fax: +358 9 4547472

Osoitelähde: Rakmaster Oy markkinointirekisteri

En halua enää jatkossa  vastaanottaa
Rakmasterin uutiskirjeitä
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