Kaikki palvelut
uudis- ja korjausrakentamiseen

Ovacon Oy:n henkilöstöllä on rakennusalalta pitkä kokemus. Ota meihin yhteyttä ja kerro,
kuinka voimme palvella. www.ovacon.fi/yhteystiedot

Rakentamisen kumppanisi

Lahden seudulla
Ovacon Oy on vuonna 1994
perustettu rakennusalan yritys.
Palvelemme rakennuttajia,
kiinteistösijoittajia, teollisuusyrityksiä ja taloyhtiöitä pääasiassa
Päijät-Hämeen seudulla.

Oma henkilökuntamme koostuu sitoutuneista ammattilaisista. Myös pitkään rakennusalalla toimineet
omistajat ovat mukana yrityksen toiminnassa, mikä
tekee päätöksenteosta ketterää ja nopeaa. Yhdessä
luotettavan kumppaniverkostomme kanssa tarjoamme rakennushankkeisiin kaiken tarvittavan palvelun
suunnittelusta ja toteutuksesta viimeistelyyn.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

KATSO

videomme

Turvallisesti avaimet käteen
RVP Niskanen Oy tekee Ovaconin
kohteisiin erilaisia peltisepäntöitä.
Yhteistyö on sujunut loistavasti
molempien osapuolten näkökulmasta. Loppuasiakkaalle tämä näkyy vaivattomana, riskittömänä ja
turvallisena tapana rakennuttaa,
saneerata tai remontoida.

Töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen
onnistuu vuosia kestäneen yhteistyön
ansioista meillä mainiosti. Tämän ansiosta
vältetään ylimääräiset lisätyöt, viivästykset
ja erilaiset rakentamisen ongelmat.
Loppuasiakas saa luotettavasti, helposti
ja ammattitaidolla ”avaimet käteen”
toteutetun projektin.

Janne Niskanen
toimitusjohtaja, RVP Niskanen Oy

TEEMME YLI 40 VUODEN KOKEMUKSELLA
laadukkaat rakennuspeltityöt, sadevesijärjestelmät
kattoturvatuotteet.
PALVELEMME kotitalouksia, rakennusliikkeitä,
isännöitsijöitä sekä taloyhtiöitä pääsääntöisesti
Lahdessa ja Päijät-Hämeessä.

SAAT MEILTÄ KAIKKI
tarvitsemasi peltityöt sekä
tinkimättömän ammattitaitoiset
peltisepän palvelut räätälöitynä
tarpeittenne mukaan.

Ränni- ja Vesipeltiasennus Niskanen Oy
Tikkakalliontie 30, 15820 Lahti | janne@rvpniskanen.fi | 044 551 1917

Kokonaispalvelua
uudis- ja korjasrakentamiseen
Toteutamme kokonaispalveluna
erilaiset hankkeet pienistä
korjauksista koko rakennuksen
peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen.
Uudisrakentaminen
Olemme luotettava valinta mittavaankin uudisrakennushankkeeseen. Asuntorakentamisen
lisäksi meillä on kokemusta muun muassa
liiketila- ja teollisuusrakentamisesta.
Matalan organisaatiorakenteemme ansiosta
päätöksentekijä on aina lähellä. Reagoimme
ketterästi ja hoidamme tilanteen kuin tilanteen
nopeasti ja tehokkaasti.

Korjausrakentaminen
Teemme asuinrakennuksiin ja liiketiloihin erilaisia
saneerauksia sekä sisällä että ulkona. Asunto- ja
huoneistoremonttien lisäksi palvelumme kattaa
laajatkin muutos- ja lisärakentamisen palvelut. Kauttamme saa myös kaikki talotekniset työt suunnittelusta asennukseen sekä piha-alueiden muutostyöt
asfaltointia myöten.

Teollisuusrakentaminen
Meillä on yli 20 vuoden kokemus tuotantolaitosten
ja varastotilojen rakennus- ja saneeraustöistä. Hyvin
toimivan tuotantoympäristön rakentaminen edellyttää perehtymistä asiakkaan liiketoimintaan, tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toteutamme rakennusprojektit
tehokkaasti, jotta investointi saadaan tuottavaan
käyttöön ilman viivytyksiä.

Kiinnitystarvikkeet,
sähkötyökalut sekä
käsityökalut
ammattikäyttöön.
Myös kuljetus työmaalle sovittaessa.

INSINÖÖRITOIMISTO
SCANTRA OY
Uudenmaankatu 9,15100 Lahti • puh. 03 7342 050
lahdenpulttijatyokalu@gmail.com

0400 498 088
www.scantra.fi

• Maanrakennus ja maansiirto
• Kuljetuspalvelut
Kysy
• Imu- ja loka-auto palvelut lisää!
• Varastointi- ja toimitilat,
myös kokous- ja koulutustilat

Kaikki tekijät

samasta osoitteesta
Artjärven Sähkö Oy on ollut Ovaconin kumppani yrityksen perustamisesta lähtien. Hyvä yhteistyö
perustuu luottamukseen, mikä
tekee päätöksenteosta joustavaa ja nopeaa. Myös työmailla
vallitsee hyvä henki. Asiakkaalle
tämä kaikki näyttäytyy toiminnan
helppoutena.

Asiakkaan kannalta on kaikin puolin
sujuvaa, että hänen tarvitsee hoitaa asioita
vain yhden toimijan kanssa. Sen sijaan että
tarvitsisi etsiä tekijöitä markkinoilta, voi
hyödyntää Ovaconin luotettavaa verkostoa,
jonka kanssa kaikki hoituu kokemuksen
tuomalla rutiinilla. Työvaiheiden
yhteensovittaminen helpottuu, eikä
mikään jää hoitamatta. Myös paperitöitä on
vähemmän!

Veli-Matti Soinoja
Artjärven Sähkö Oy

Lasi- ja alumiinirakenteet asennettuna yrityksille,
kuluttajille ja rakennusliikkeille yksilöllisesti
yli 50 vuoden ammattitaidolla.
Vanhatie 29, 15240 Lahti
03 874 890 | Myynti@maakunnanlasi.com

Salmelantie 11, Artjärvi
040 721 0042

www.artjarvensahko.fi
myynti@artjarvensahko.fi

Sähkötyöt laadukkaasti suunnittelusta toteutukseen:
– Remontit, uudisrakennukset, pikkukorjaukset
– Asuinrakennukset, julkiset tilat, pienteollisuus
– Ilmalämpöpumput ja aurinkosähköjärjestelmät

Esteetön rakentaminen
Toteutamme esteettömiä
ratkaisuja sekä uudis- että
remontoitaviin kohteisiin.
Esteettömissä ratkaisuissa huomioidaan muun
muassa mitoitus, kaltevuus, pinnat, tasoerot,
värit, valaistus sekä automatisointi. Kauttamme
saat esimerkiksi ulko-ovien uusimiset ja automatisoinnin lukituksineen.
Pienetkin muutokset voivat parantaa loppukäyttäjien käyttäjäkokemusta merkittävästi
liikuttaessa rakennuksissa ja niiden välillä.
Ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten lisäksi
muun muassa perheelliset hyötyvät liikkumista
helpottavista ratkaisuista, jotka huomioidaan
uudiskohteiden lisäksi erilaisissa korjausrakentamishankkeissa.

Hissin peruskorjaus
Meillä on pitkä kokemus hissirakentamisesta yhteistyössä KONEen kanssa. KONEen nykyaikaiset
ratkaisut parantavat esteetöntä liikkumista myös
sellaisissa rakennuksissa, joissa on jo aikaisemmin
ollut hissi. Hissit voidaan uusia tai peruskorjata, tai
niiden osia voidaan päivittää.

Taloyhtiöt voivat hakea hissien rakentamiseen ARAn avustusta sellaiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa tai porrashuoneen yhteydessä ei ole ennestään hissiä.
LUE LISÄÄ:
www.ara.fi/hissiavustus.

Rakennus- ja
loppusiivoukset
Orimattilan
Siivouspalvelu Ky
Puh.

050 590 5672

osp@saunalahti.fi

Savunopoistoikkunat, alumiiniprofiiliovet,
lasiseinät ja valokatot.
Rataskatu 5, 15700 Lahti | 0400 996 820
vesa.koskela@alugan.fi | www.alugan.fi

Tiivis yhteistyö helpottaa
kaikkien osapuolten toimintaa
Ovacon Oy on tehnyt yhteistyötä
Heinolan Lukkohuolto Oy:n kanssa vuodesta 2017. Yrityksen lukitusratkaisuja ja oviautomatiikkaa
on asennettu esimerkiksi Lahden
vanhusten asuntosäätiön kohteisiin, joissa hyödynnetään muun
muassa esteetöntä kääntöoviautomatiikkaa. Hyvin sujuva yhteistyö hyödyttää loppuasiakasta.

Ovaconilla on kaikki tarvittava tieto meidän
tuotteistamme ja toimintatavoistamme,
joten tieto kulkee hyvin loppuasiakkaalle
saakka ja myös takuuasiat hoituvat
yhdestä osoitteesta. Lahden vanhusten
asuntosäätiön kohteissa myös loppuasiakas
tuntee tuotteemme, koska niitä on käytetty
monissa heidän kohteissaan.
Tämä helpottaa vaikkapa huoltohenkilöiden
toimintaa.

Markus Töyrylä
Heinolan Lukkohuolto Oy

LUKITUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA JO VUODESTA 1972
AVAINPALVELU | AVAINKAAPIT | KASSAKAAPIT | HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO
MEKAANISET JA SÄHKÖISET LUKITUSPALVELUT | OVI- JA PORTTIKONEISTOT
LUKITUSSUUNNITTELU | AVAIN- JA LUKOSTOHALLINTA | HELAT JA LUKKOJEN SARJOITUKSET
Lampikatu 15, 18100 HEINOLA | (03) 715 3220 | markus@heinolanlukkohuolto.fi | HEINOLANLUKKOHUOLTO.FI

Ovacon Oy
Tyynentie 12
15230 Lahti

Timanttisella otteella
Timantti- ja purkutyö

Teräväinen Oy
www.timanttiteravainen.fi

•
•
•
•
•

Timanttiporaukset
Timanttisahaukset
Purkutyöt
Kellaritilojen maanvaihtotyöt
Betonin hionnat ja jyrsinnät

+358 40 584 4407

marko1teravainen@gmail.com

• www.jssuomi.fi

ovacon@ovacon.fi
www.ovacon.fi

