Rakennamme ja huollamme.
Varmasti ja hallitusti.

Kiinteistön LVI- ja rakennustekniikka

Kokenut ja kotimainen
KRS-yhtiöt tarjoaa korjaus-, rakentamisja saneerauspalveluja sekä LVI-urakointia
ja huoltopalveluja pääkaupunkiseudulla.

KRS-Yhtiöt Oy on vuonna 1997 perustetun Korasan
Oy:n ja vuonna 2005 perustetun KRS-Putki Oy:n
yhdistymisen tulos. Tarjoamme asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille sekä asunnontuottajille korkealaatuisia
ja nykyaikaisia urakointipalveluja. Olemme erikoistuneet vanhojen arvokiinteistöjen urakointiin.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

Rakennamme
huolella hyvän
elämän puitteet.

Jopa 50 % edullisempaa lämmitystä

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

Meidät tunnetaan kotimaisesta osaamisesta – työllistämme yli 60 suomalaista ammattilaista. Huolella
valittujen kumppaneiden ansiosta voimme tarjota
myös kaikki projektiin liittyvät erikoistyöt. Noudatamme hyvää rakennustapaa, ja pysymme sovitussa
aikataulussa ja budjetissa.

Kuvake
www.hogforsgst.com

Asunnot, liike- ja palvelutilat /
Putkiremontit / Pientalot

Linjasaneeraus- ja rakennusurakointi
Rakennusurakointipalvelut kattavasti saman katon
alta yli 20 vuoden kokemuksella!
Laaja palvelumme kattaa kiinteistöjen linjasaneeraukset ja märkätilat sekä talotekniikan peruskorjaukset ja saneeraukset. Toteutamme pääurakoitsijana kaikki remonttien rakennustekniset ja
LVIA-tekniset työt projektin alusta loppusiivoukseen
asti. Vastuuntuntoinen työnjohtomme varmistaa,
että projektin aikataulutus on realistinen ja kohteet
pystytään luovuttamaan silloin, kun on sovittu.

Henkilökunnallamme on pitkä kokemus kiinteistöjen
rakennus- ja LVIA-tekniikasta. Projektit viemme läpi
uusinta rakennusteknistä tietoa hyödyntäen.
Lisäksi pystymme huolella valittujen yhteistyökumppanien kautta tarjoamaan kaikki projekteihin
liittyvät haastavammatkin työt. Linjasaneerauksen
yhteydessä asukkaiden ja osakkaiden on mahdollista
teettää myös asuntokohtaisia omia huoneistoremontteja. Autamme tarvittaessa niin suunnittelussa
kuin materiaalihankinnassa työkuviin saakka.

LVI-urakointi- ja huoltokorjaukset
Toteutamme pääurakointina muun muassa kiinteistöjen LVI-tekniset työt, kaukolämpöpakettien vaihdot
ja uusinnat sekä lämmitys- ja perussäädöt. Lisäksi
teemme LVI-teknisiä töitä aliurakointina.
Teemme tiiviisti yhteistyötä kaikkien projektiin
liittyvien henkilöiden kanssa ja poikkeavista linjaratkaisuista tiedotetaan heti projektinjohdolle.
Ongelmakohtiin etsitään useampia ratkaisuvaihto-

ehtoja, jotka ovat kustannustehokkaita ja sopivat
kohteeseen parhaiten.
Kiinteistöjen- ja taloyhtiöiden LVI-huolto- ja korjaustyöt teemme solmimalla LVI-huoltosopimuksen.
Huoltopäivystyksemme palvelee 24/7 vuoden jokaisena päivänä 20 huoltoauton ja 35 ammattilaisen
turvin. Huoltosopimusasiakkaita pystymme palvelemaan jopa tunnin vasteajalla.

 Ilmanvaihto
 Hormien kunnostus
 Injektointi / kapselointi
 Valmispiiput
 Savukaasuimurit
 Hormi-imurit
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Huolto 24/7
010 322 1790

Tutustu
muihinkin kohteisiimme
osoitteessa

www.krs-yhtiot.fi/referenssit.

RAKENNUSTEKNISET TYÖT

LVI-TEKNISET TYÖT

URAKKATARJOUKSET

Kimmo Kiiskinen
toimitusjohtaja
kimmo.kiiskinen@krs-yhtiot.fi
puh. 040 547 1336

Mika Väisänen
LVI-projektinjohtaja
mika.vaisanen@krs-yhtiot.fi
puh. 044 547 1343

krs-yhtiot@krs-yhtiot.fi

HUOLTO 24/7
puh. 010 322 1790
huolto@krs-yhtiot.fi

Haitta-ainetutkimukset
Rakennekosteusmittaukset

010 524 8000

• www.jssuomi.fi
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