PALVELEVAA JA
LAADUKASTA
RAKENNUSOSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA SANEERAUSTEN
LUOTETTAVA KUMPPANI
Me toteutamme liike- ja toimitilojen muutokset ja saneeraukset asiakkaan suunnitelmien mukaisesti ja kiinteään
urakkahintaan. Lisäksi meillä on omaa asuntotuotantoa ja
rakennammekin korkealaatuisia koteja, jotka erottuvat
tyylikkyydellään. Toiminta-alueemme on Uusimaa.
Olen toiminut rakennusalan yrittäjänä vuodesta 1989
alkaen, ja hankkinut laajan kokemuksen niin asuntojen
kuin julkistenkin tilojen rakentamisesta ja saneeraamisesta.
Etelä-Suomen Talopalveluissa kanssani työskentelee
ammattitaitoinen ja motivoitunut työporukka sekä vakiintunut tiimi luotettavia yhteistyökumppaneita. Yhdessä
varmistamme työmme korkean laadun ja valmistumisen
sovitussa aikataulussa, mikä tekee meistä kilpailukykyisen
– toimintamme onkin vahvassa kasvussa.

Tervetuloa tekemään
yhteistyötä kanssamme!
Reijo Hippeläinen
toimitusjohtaja
Etelä-Suomen Talopalvelu Oy

Perusarvojamme on olla luotettava kumppani asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
Edustamme aikataulutettua, hallittua ja kustannustehokasta rakentamista yhteistyössä hyväksi havaittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Meille on tärkeää toteuttaa asiakkaidemme haaveet ja suunnitelmat, jotta lopputulos
saadaan vastaamaan juuri heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.
Ota meihin yhteyttä, kun haluat kokeneen ja luotettavan kumppanin!

Tutustu tarkemmin referensseihimme!
www.etelasuomentalopalvelu.fi

Oy TNT-Putki Ab

www.tntputki.fi

YMPÄRISTÖHUOLTOA MEILLE
JA TULEVILLE SUKUPOLVILLE

SANEERAAMALLA TILAT
UUTEEN KÄYTTÖÖN
Teemme korkealaatuiset julkisten tilojen ja liiketilojen
saneeraukset kiinteällä urakkahinnalla. Tarjoamme
asiakkaallemme kokonaispaketin, johon sisältyy kaikki
rakennustöistä talotekniikkaan.
Meillä on erityisen laaja kokemus erilaisista terveydenhuollon tiloista, kuten lääkäri- ja hammaslääkäriasemista
ja laboratorioista. Lisäksi olemme saneeranneet esimerkiksi
kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja.
Käytössämme 360-asteen valokuvaukseen perustuva
rakennustyömaan dokumentointipalvelu. Rakennuttajat
ja asunnon ostajat voivat seurata oman kohteensa valmistumista
virtuaalisesti toimistolta tai vaikkapa kotisohvalta. Rakennuksen
valmistuttua tilaaja saa halutessaan käyttöönsä projektin rakennusvaiheiden läpinäkyvän dokumentoinnin.

SÄHKÖASENNUKSET
| pejesahko@gmail.com
| PETRI 044 275 5256
| JESSE 040 836 9352

YKSILÖLLISIÄ KOTEJA
ERIKOKOISILLE PERHEILLE
Rakennamme yksilöllisiä koteja, joissa on viihtyisää ja turvallista asua.
Suunnittelemme kohteemme itse ja tähtäämme aina mahdollisimman
tyylikkääseen ja aikaa kestävään lopputulokseen. Meillä onkin vahvaa
osaamista lukuisien kotien niin pääsuunnittelijoina kuin -urakoijinakin.

Remontoimme myös vanhat asunnot ja asuinrakennukset uuden
veroisiksi ja nykyajan asumistason vaatimukset täyttäviksi.
Työllämme on tyytyväisyys- ja laatutakuu!

Toimitusjohtaja Reijo Hippeläinen

Kappelikuja 6 B, 02200 Espoo
www.etelasuomentalopalvelu.fi

reijo.hippelainen@etelasuomentalopalvelu.fi / p. 0400 574 693

• www.jssuomi.fi
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