Unelmakoti
on lähellä
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Satojen unelmien toteuttaja
Kotimestarit Oy on vuonna 1981 perustettu omakotitalojen rakentaja.

Olemme toteuttaneet jo satoja unelmakoteja. Vankan kokemuksen myötä

Toimimme pitkään Kajaanissa, missä osallistuimme myös asuntomessuille. Kohteemme

olemme luoneet selkeät toimintamallit, joilla helpotamme arkeasi. Kokoamme

äänestettiin ylivoimaisesti messujen suosituimmaksi taloksi. Vuonna 2010 siirsimme

heti alussa tiimin, joka keskittyy sinun unelmaasi. Jo ennen sopimuksia myyjämme

liiketoiminnan Lahteen, ja nyt pääasiallinen toimialueemme on Päijät-Häme.

käy läpi kanssasi kaikki kotisi suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät asiat.
Tiedät heti alussa, ketkä kotisi tulevat rakentamaan, ja voit aina olla yhteydessä

Rakennamme yksilöllisiä, korkealaatuisia koteja. Voit valita talon valmiista

rakennusprojektista vastaavaan kotimestariisi.

mallistostamme, ja toteutamme sen sellaisenaan tai muokkaamme sitä toiveidesi
mukaan. Halutessasi suunnittelemme unelmakotisi alusta alkaen.

Vuosikymmenten kattava kokemus, joustava ja luotettava toiminta sekä
asiakkaiden toiveiden aito kuuleminen ja toteuttaminen tekevät meistä loistavan
kumppanin unelmasi toteuttamiseen.

Ota yhteyttä, unelmakotisi on lähellä!
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Kaikki unelmat todeksi

Tutustu nettisivuillamme valmiiksi
suunniteltuihin malleihin. Löydät sieltä myös
erilaisia ratkaisuja rakennetuista kodeista, moni
nimittäin on jo itselleen mieleisen saanut!

Sinun näköisesi koti

Paikalliselta toimijalta saat parhaan avun rakentamiseen. Uuden talon
hankkiminen on monille elämän suurin satsaus niin taloudellisesti kuin muutenkin.
Vaativaa projektia kannattaa helpottaa valitsemalla yhteistyökumppaniksi paikallinen

Jokainen koti on asukkaidensa näköinen yksilö. Huomioimme talon

toimija, joka hallitsee alueen rutiinit ja verkostot. Apu ja tutut luottohenkilöt ovat

suunnittelussa sekä tontin asettamat vaatimukset ja mahdollisuudet että asiakkaan

aina lähellä. Yhdessä selviydymme urakasta hymyssä suin.

toiveet ja tarpeet. Voimme toteuttaa erikoistoiveetkin helposti, sillä emme käytä
valmiita elementtejä, vaan rakennamme jokaisen talon alusta loppuun omalla

Jos unelmiesi koti ei löydy valikoimastamme, voit suunnitella sen alusta lähtien

tontillaan.

yhdessä arkkitehtimme kanssa tai voit tuoda valmiit piirustukset meille.
Toteutamme haaveesi luotettavasti ja laadukkaasti.

Valmisbetonit
kuljetettuna ja pumpattuna
MÄKI-REKOLAN
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Sunitie 3, 16600 Järvelä • puhelin 040 635 2004
makirekolans@gmail.com • www.makirekolan.fi
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TULISIJAT
KOTIMESTARIT
KOHTEISIIN
TOIMITTAA

www.linnatuli.fi
linnatuli@linnatuli.fi

Ansaitset
paremman keittiön

Harkittu kokonaisuus

Kuuntelemme tarpeesi ja toiveesi sekä annamme hyviä käytännön vinkkejä.
Halutessasi saat myös sisustussuunnittelijan ideoimaan unelmakotiasi.

Kaunis koti on kokonaisuus, joka muodostuu toimivista tilaratkaisuista ja

Korkealaatuiset kiintokalusteet ja pintamateriaalit saat kätevästi ja

kauniista pintamateriaaleista.

edullisesti paikallisilta yhteistyökumppaneiltamme. Kattavasta valikoimasta löytyvät
sopivat tuotteet jokaiseen sisustusmakuun.

Autamme toimivan kodin suunnittelussa tekemällä kanssasi kiintokalustesuunnitelman jokaiseen huoneeseen. Etenkin keittiön ja kodinhoitohuoneen kalusteiden
Ota yhteyttä! Toteutetaan unelmasi yhdessä.

Sähkötyö Romppainen Oy
Hakalaukuntie 11
puh. 040 5955 177

FI - 15270 KUKKILA
www.sahkotyoromppainen.fi

www.infrastar.fi

harkittu sijoittelu on tärkeää, jotta huoneista saadaan mahdollisimman toimivia.

YMPÄRISTÖSI RAKENTAJA

•
•
•
•

Soraa
Multaa
Mursketta
Kuorikatetta

• Luotettavat ja laadukkaat LVI-ratkaisut
rakentamiseen ja remontointiin
• Lk-lattialämmitykset

Kotimestarit Oy

Myynti ja markkinointi

Uudenmaankatu 7

Marko Göös

15100 Lahti

Puh. 040 518 3774

• www.jssuomi.fi

www.kotimestarit.fi

