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Rakmaster Oy - vastuullista rakennuspalvelua

Arvoisat asiakkaat ja kiinteistöalan ammattilaiset,

Yhä useampi taho pääkaupunkiseudulla luottaa Rakmasterin ammattilaisiin tarvitsemissaan
rakennus- ja saneeraushankkeissa. Haluamme jatkossakin olla luottamuksenne arvoisia, oli
kyseessä sitten yksittäistä huoneistoa koskeva remontti, tai laajempi rakennus- ja
saneerauskokonaisuus.

Työn tilaajan kannalta merkityksellistä on se, että toteuttamamme remontit ja saneeraukset ovat
valmistuneet sovitussa laajuudessa, ja sovitussa aikataulussa. Kun sovituissa aikatauluissa
pysytään, pysyvät päättäjien lisäksi myös taloyhtiöiden asukkaat tyytyväisinä, mikä on kaikkien
osapuolten etu.

Rakmasterissa panostetaan osaamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Osaamista vaalitaan uusin
rakennusmateriaaleihin ja menetelmiin tutustumalla ja tarpeen mukaan henkilökuntaa kouluttamalla.
Asiakastyytyväisyyden osalta pyrimme laadukkaan jäljen ja aikatauluissa pysymisen lisäksi
jatkuvaan ja kattavaan asiakkaan informointiin kaikissa hankkeen vaiheissa. Tämä helpottaa
asiakkaan omien suunnittelemien tekemistä ja käytännnön järjestelyiden aikatauluttamista.
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Asiakkaiden informointia toteutetaan myös hankkeiden päättyessä, jolloin hankkeeseen liittyvä
dokumentaatio luovutetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa. Hyvin dokumentoitu talon huolto- ja
korjaushistoria helpottaa talon ylläpitoa jatkossa ja nostaa kohteen arvoa.

Rakmaster Oy jatkaa 21 vuotta jatkunutta perinteikästä toimintaansa monipuolisten remontointi - ja
saneerauspalveluiden toimittajana pääkaupunkiseudulla. Palvelemme asiakkaitamme kaikissa
rakennusten uudistus, remontti -ja saneeraushankkeissa.

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.

Rakmaster Oy
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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.

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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