METALLI- JA LASIRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

TAIDOKKAASTI TOTEUTETUT
METALLI- JA LASIRAKENTEET

PP-Fasadi Oy on nykyaikaisen metalli- ja lasirakentamisen
ammattilainen. Valmistamme alumiinisia ja teräksisiä lasijulkisivurakenteita, ovia ja lasiseiniä, osastoivia lasirakenteita,
parvekekaiteita sekä parveke- ja terassilasituksia. Asiakkaitamme ovat pääasiassa rakennusliikkeet.
Toimintamme perustuu kokonaisvaltaisiin toimituksiin,
joihin kuuluu tuotteiden ideointi, suunnittelu, valmistus,
asennus ja huolto. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Oulussa,
mutta toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.
Työllistämme noin 20 omaa työntekijää sekä useita alihankkijoita. Työntekijämme ovat pitkän linjan ammattilaisia,
joista monet ovat olleet palveluksessamme jo yrityksemme
alkuajoista lähtien. Panostamme henkilökuntamme jatkuvaan
koulutukseen, jotta voimme tulevaisuudessakin vastata
nopeasti ja joustavasti alan kehityksen mukanaan tuomiin
haasteisiin.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
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1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
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GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

Teollisuuden pintakäsittelyjen
ammattilainen
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2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

 Jauhemaalaukset
 Ruiskumaalaukset
 Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus
Kuva
galleria

Kuvake

Puhdistamontie 39, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810
pintakasittely@rimpioja.fi | www.rimpioja.fi

LUONTOA SÄÄSTÄEN,
LAADUSTA TINKIMÄTTÄ

tisoitu, mikä takaa sekä laadun että kustannustehokkuuden.
Käytössämme ovat uusimmat laitteet ja ohjelmistot, joiden
avulla voidaan toteuttaa vaativiakin ratkaisuja.

Meidät tunnetaan korkeasta laadusta, jota tarkkailemme
jatkuvasti oman laatujärjestelmämme avulla. Valmistamme ja
asennamme tuotteet vankalla ammattitaidolla: yrityksemme
on perustettu vuonna 1992, joten meillä on jo yli 25 vuoden
kokemus alalta. Tuotteidemme valmistus on pitkälle automa-

Ekologisuus on tärkeä osa toimintaamme. Seuraamme
materiaalitehokkuuttamme jatkuvasti, kierrätämme kaiken
kierrätyskelpoisen jätteemme ja hävitämme ongelmajätteet
asianmukaisella tavalla. Käytämme tuotteidemme raakaaineina kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Pohjalliset ranskalaiset parvekkeet ovat itse kehittämämme uniikkituote, jota tarjoamme ainoana Suomessa.
Muita erikoistuotteitamme ovat esimerkiksi ovien ja ikkunoiden palo-, murto- ja luotisuojat sekä savunpoistojärjestelmät.

Las
in

Tambest Glass Solutions Oy | Ravikatu 2, 30420 Forssa | www.tambest.fi
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TASOMAISET JA TAIVUTETUT LASIT
VALMIIKSI ASENNETTUNA
 Ennakkoluuloton tuotekehitys
 Joustava ja laadukas palvelu
 Toimialueena koko Eurooppa

Tarjoamme laajan valikoiman vakioratkaisuja
mutta myös tarkasti asiakkaalle räätälöityjä
erikoistuotteita.

PP-Fasadi Oy
Karpalotie 3
90820 Kello
NIKA® tarjoaa korkealaatuisen lasitusratkaisun niin julkisten
rakennusten ja yritysten kuin myös kerros- ja omakotitalojen
julkisivuihin, terasseille ja parvekkeille.

Puh. 0400 601 868
myynti@pp-fasadi.fi

NIKA® taipuu suunnittelijan tahtoon ja mahdollistaa yksilöllisen lopputuloksen. Kotimaisuus ja korkea laatu takaavat
käytännöllisyyden ja kestävyyden vaikeissakin olosuhteissa.

www.pp-fasadi.fi

Lasimies Oy
Metallikatu 1, 15150 LAHTI
p. 010 397 7800

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan juuri
sinun tarpeisiisi sopiva ratkaisu!

• www.jssuomi.fi

www.nika.fi

HONGISTO OY
– ja homma käy kuin tanssi!

Kokonaisvaltaiset nostopalvelut
– Mobili- ja ajoneuvonosturit 30-200 tn
– Kurottajatyöt
– Hiab-nostot ja -kuljetukset
– Erikoiskuljetuslavetit

24h palvelu

www.hongisto.fi

0400 689 655

Ota yhteyttä,
t. Sakari ja Janne

