LUOTTOKUMPPANI
PUTKIREMONTTIIN

RAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

Bigs Oy tarjoaa korkealaatuisia rakentamis- ja korjauspalveluja pääkaupunkiseudulla sijaitseville taloyhtiöille. Meidät
tunnetaan luotettavana toimijana, jonka sana ja aikataulut
pitävät. Toimintamme on läpinäkyvää, ja korkean asiakastyytyväisyyden lisäksi vaalimme ehdotonta työturvallisuutta. Vuonna 2010 perustettu yhtiömme on saanut rakentamismarkkinoilla tukevan jalansijan, minkä ansiosta olemme
kasvaneet ripeästi ja kannattavasti.
Meillä on laaja pääurakoitsijakokemus suurista peruskorjaushankkeista. Palveluvalikoimamme kattaa kiinteistön sisäpuolisten rakennus-, talotekniikka- ja linjasaneerausten
lisäksi kattojen huolto-, korjaus-, maalaus- ja uusimistyöt.
Työntekijämme hallitsevat sekä rakentamisen että rakennustöiden johtamisen. Myös aliurakoitsijaverkostomme on
monipuolinen ja luotettava.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
TOIMINTAAMME!

2

SOPISITKO SINÄ
AMMATTILAISTEMME
JOUKKOON?

Kasvava ja kehittyvä yrityksemme tarvitsee lisää hyviä tekijöitä, joille tarjoamme vahvan työkannan, nykyaikaiset
työkalut, kilpailukykyisen palkan ja mahdollisuuden kehittyä
työssään. Henkilökuntaamme kuuluu sitoutuneita ja asiansa
osaavia ammattilaisia, jotka ovat ylpeitä työnsä hyvästä tuloksesta. Työilmapiiriämme kuvaa hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Meillä ammattilainen pääsee hyödyntämään
osaamistaan monipuolisissa työtehtävissä.

KYSY ROHKEASTI LISÄÄ!
rekrytointi@bigs.fi
www.bigs.fi/avoimet-tyopaikat

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

360º
panoraama

Kuvake

Rakennamme
huolella hyvän
elämän puitteet.

Asunnot, liike- ja palvelutilat /
Putkiremontit / Pientalot
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PAREMPI
PUTKIREMONTTI

OSAKKAAT VOIVAT PUTKIREMONTIN
YHTEYDESSÄ TILATA OSAKASMUUTOSTÖITÄ, KUTEN
● u rakasta poikkeavat kylpyhuone-, vesi- ja
kiintokalusteet
● tasoitus- ja maalaustyöt
● tilamuutokset
● laatoitustyöt
● väliseinämuutokset
● ovien ja ovenkarmien uusimiset
● parketti- ja laminaattiasennukset sekä listoitukset
● keittiöremontit
● sähkölisätyöt
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Teemme putkiremontit
kokonaisurakkana tai KVR-mallilla.
Jokainen taloyhtiö on yksilöllinen kokonaisuus. Niinpä myös
putkiremontti tulee suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti.
Kartoitamme taloyhtiön tilanteen ja taloteknisten järjestelmien kunnon jo ennen hankesuunnittelun käynnistämistä.
Kartoituksen pohjalta muodostuu käsitys putkiremontin järkevimmästä toteutustavasta. Toteutustavan valinnan jälkeen toteutus etenee järjestelmällisesti ja hallitusti.
Ammattitaitoiset asentajamme ja kokenut työnjohtomme
varmistavat, että laajankin peruskorjaushankkeen kaikki palat
pysyvät kasassa ja työt valmistuvat sovitusti ja aikataulussa.
Meille laatu tarkoittaa myös ystävällistä palveluasennetta ja
asukkaiden huomiointia. Hyvä tiedottaminen on yksi onnistuneen putkisaneerauksen merkittävimmistä osatekijöistä.
Huolehdimme siitä, että asukkaat ja kiinteistön käyttäjät
ovat tietoisia saneerauksen etenemisestä ja vaikutuksista
kiinteistön käyttöön ja asumismukavuuteen.

AS OY KATAJAHARJUNTIE 1–3, HELSINKI

Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva As Oy Katajaharjuntie
1–3 on vuonna 1963 valmistunut 40 huoneistoa käsittävä
kerrostalo, jonka putkiremontti tuli ajankohtaiseksi vuonna
2018. Kylpyhuoneiden kunnosta johtuen päädyttiin perinteiseen, laajamittaiseen toteutuksen. Asukasinfo pidettiin
kesäkuussa ja työt aloitettiin yleisistä tiloista elokuussa.
Virallinen vastaanotto on aikataulutettu seuraavan vuoden
toukokuulle. Haastatteluhetkellä marraskuussa urakasta on
valmiina kolmannes. Työt ovat sujuneet hallituksen puheenjohtajan Matti Varjosen mukaan toistaiseksi hyvin.

Kilpailutimme kymmenkunta yritystä, joista kumppaniksi
urakan toteutukseen valikoitui Bigs Oy. Hinta oli järkevä,
mutta olennaisesti valintaan vaikuttivat referenssiasiakkailta
ja valvojilta saadut tiedot. Urakan lopullisesta toteutumisesta ei vielä voida sanoa mitään, mutta tähän mennessä työt
ovat edenneet suunnitellulla tavalla. Kiitosta saa varsinkin
työmaan johto. Työpäällikkö on kokenut alan ammattilainen – osaava ja rauhallinen. Kun jotakin kysytään, hän tietää vastauksen. Myös Bigsin aliurakoitsijana toimiva LVI-alan
yritys vaikuttaa hyvältä valinnalta. Bigs haluaa myös nähdä
vaivaa pysyäkseen kireässä aikataulussa. Se kertoo hyvästä
asenteesta.”
MATTI VARJONEN
hallituksen puheenjohtaja

Jo 40 vuoden ajan olemme varustaneet suomalaiset
kiinteistöpesulat ja pyykinkuivaushuoneet helppokäyttöisillä, energiataloudellisilla ja varmatoimisilla
Talpet-pesulakoneilla.
Markkinointi: Jorma Hyrske 09 6869 750
jorma.hyrske@talpet.fi, www.talpet.fi
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TALOTEKNIIKAN
TAITAJA

LINJASANEERAUKSIIN LIITTYVIEN
LVI-TÖIDEN LISÄKSI HALLITSEMME:
●A
 -vaativuusluokan kaukokylmä- ja
kaukolämpötyöt
●R
 unkovesijohtojen sekä
pohja- ja tonttiviemärien uusimistyöt
● Lämpöjohtoverkostotyöt
● IV-korjaus- ja muutostyöt
● Huoltotyöt
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Bigs Talotekniikka tuo asiantuntijan avuksesi!
Bigs Talotekniikka Oy on Bigs Oy:n 100-prosenttisesti
omistama tytäryhtiö, joka keskittyy pien- ja talotekniikkaurakoihin. Olemme toteuttaneet pääkaupunkiseudulla jo
satoja kylpyhuone-, keittiö- ja huoneistoremontteja. Taloyhtiöiden, yritysten ja yksityisten lisäksi palvelemme julkista
sektoria.

VASTUULLINEN
KUMPPANI
KATTOREMONTTIIN

Bigs on erikoistunut vaativiin
tiili- ja peltikattourakoihin.
Kerrostalojen, liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten sekä
kirkkojen kattourakat ovat erikoisosaamistamme. Tarvittaessa uusimme koko katon eristeineen ja alusrakenteineen.
Lisäksi teemme kattojen kartoituksia, pienempiä huoltotöitä sekä maalauksia. Voimme toteuttaa vesikattotyöt
joko erillisenä urakkana tai osana laajempaa saneerausta.
Kattoremontin yhteydessä on mahdollisuus tilata joustavasti myös lisäremontteja.

KERRALLA OIKEIN
Kaiken urakointimme lähtökohta on tilaajan
toiveiden mukainen, korkealaatuisilla materiaaleilla ja
oikeilla työtavoilla turvallisesti toteutettu lopputulos,
joka on alusta loppuun saakka ammattilaisen tekemä ja
tilaajan valtuuttaman virallisen valvojan valvoma.

Kattourakoiden laatusuunnitelmamme pohjautuu RATU- ja
RT-kortistoon sekä työskentelytapojen että turvallisuus- ja
suojausohjeiden osalta. Annamme kattotyöllemme viiden
vuoden kirjallisen takuun.

Suunnittelemme huolellisesti ja
toteutamme ripeästi.
Hoidamme kaikki urakan vaatimat
tiedotus- ja oheisvelvoitteet, kuten katualueiden
vuokraamisen ja viranomaiskatselmusten järjestämisen.

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME!

050-2005
Vaihtolavoja • Lumenajoa
Hiab-autopalvelut
Koneiden siirrot • Maansiirtotyöt
Multa- ja kiviaineskuljetukset
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Bigs Oy
Koskelontie 14 C 21
02920 ESPOO
puh. 0400 932 636

UUDET KEITTIÖKALUSTEET KANNATTAA
HANKKIA PUTKIREMONTIN AIKANA
Rita-keittiöt suunnittelee ja valmistaa
laadukkaita kalusteita Vantaalla,
tarvittaessa myös mittatilaustyönä.
Putkiremonteista yli 20 vuoden kokemus ja
useamman vuoden sujuva yhteistyö
Bigs Oy:n kanssa.
Rita-keittiöt näyttely
Porvoonkatu 16 , 00510 Helsinki
p. 09 2709 0180 | rita@rita-keittiot.fi

Tehdas
Niittytie 29, 01300 Vantaa

lisätietoja kotisivuiltamme www.rita-keittiot.fi

• www.jssuomi.fi

toimisto@bigs.fi
www.bigs.fi

