Hyvän sisäilman puolesta
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Täyden palvelun ilmastointiurakoitsija
yli 25 vuoden kokemuksella
Ilmastointiasennus Partanen Oy on tehtaiden, rakennusliikkeiden, rakennuttajien, kiinteistön omistajien sekä
julkisen sektorin kumppani Etelä-Karjalassa.

Olemme toimineet hyvän sisäilman puolesta yli 25 vuotta.
Ydinosaamistamme ovat ammattitaidolla toteutetut ilmanvaihtotyöt asennuksista huoltoihin ja mittauksiin – olipa
kyseessä sitten uudiskohde tai saneeraustyö. Paikallisena toimijana tunnemme toiminta-alueemme erityispiirteet
ja kykenemme tarjoamaan joustavaa ja edullista palvelua.
Perheyrityksemme tunnetaan luotettavana kumppanina,
joka pysyy sovituissa kustannuksissa ja aikataulussa
korkeasta työn laadusta tinkimättä.

Työllistämme omien ammattilaistemme lisäksi paikallisia kumppaneita. Kiinnitämme runsaasti huomiota sekä
työntekijöiden turvallisuuteen että viihtyvyyteen. Lisäksi
huomioimme toiminnassamme ympäristön. Haluamme
varmistaa puhtaan ja turvallisen sisäilman toimintavarmasti sekä kustannus- ja energiatehokkaasti.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PALVELUIHIMME!

Urakointi
REFERENSSEIHIMME KUULUU MUUN MUASSA LUKUISIA TEHDASKOHTEITA SEKÄ
ASUNTOKOHTEITA KERROS- JA RIVITALOISTA OMAKOTITALOIHIN.
Ilmastointiasennus Partasella on vuosikymmenten kokemus teollisuus- ja julkisrakennusten sekä liike- ja asuinkiinteistöjen kokonaisvaltaisesta ilmastointiurakoinnista.
Myös mittavat ja haasteelliset urakat ovat meille tuttuja.

Toimimme mielellämme yhteistyössä suunnittelijoiden
kanssa ja olemme mukana parhaiden ratkaisujen valinnassa. Kattavan verkostomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme avaimet käteen -palvelua, joka
sisältää myös esimerkiksi putki- ja automatiikkatyöt.

ALLA ON MUUTAMIA ESIMERKKIKOHTEITAMME.
•
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•
•
•
•

Metsä Fibre Oy, Joutsenon tehdas, Kuorimo 3
Uusi kuorimo Pulpin sellutehtaalle 2019–2020.
Outotec Lappeenranta
Toimistorakennuksen remontti aliurakoitsijana
ja tehdashallin ilmanvaihto pääurakoitsijana
2018–2020.
Pohjolankatu 12, Sampo Kapusta, Lappeenranta
Ammattikoulun uuden opetuskeittiön, kahvilan ja
sosiaalitilojen ilmanvaihto LTO:lla 2018–2019.
Kauppakatu 64, Lappeenrannan keskusta
Liike- ja asuintilat 2017–2019.
Stora Enso Oyj Flash/UP4-tehdasprojekti
Uusi hiutalekuivaintehdas Imatran Kaukopään
tehdasalueelle 2018–2019.
Hovinpellon päiväkoti, Lappeenranta
Uuden päiväkodin ilmanvaihto KVR-urakkana
yhdessä Espit Oy:n kanssa 2018–2019.

TUTUSTU MUIHINKIN URAKOINTIKOHTEISIIMME OSOITTEESSA
ILMASTOINTIASENNUSPARTANEN.FI/
REFERENSSIT.

Joutsenoon rakennettavan uuden 10 000 m2:n koulun
IV-urakka on varsin mittava. Kuivaketju 10 ja P1luokan puhtausvaatimukset edellyttävät hyvää
välivarastointia ja huolellista asennusta.

Valmistamme urakoiden ja huoltojen edellyttämät ilmastointipeltityöt
nopeasti ja ammattitaitoisesti omassa verstaassamme,
jossa osien kohteen mukainen räätälöinti sujuu helposti.

LAADUKKAAT LVI-TYÖT
UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN
Toimimme Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla

Espit Oy:llä on 13 vuoden ja noin tuhannen asunnon kokemus
uusista ja saneeratuista kerrostalohuoneistoista.

”Ei niin pientä tai
suurta pulmaa,
jota emme hoitaisi!”

Toteutamme päiväkotien, hoitokotien, koulujen, julkistenrakennusten ja teollisuusrakennusten kokonaisvaltaista
LVIA urakointia vakiintuneiden yhteistyökumppanien kanssa.
Vaalimme vihreitä arvoja tuottamalla erilaisia
lämpöpumppuratkaisuja pientaloista kerrostaloihin.
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Ilmanvaihtojärjestelmien huolto ja
puhdistus
OLEMME LUOTETTAVA KUMPPANI KAIKKIIN IV-HUOLTOTÖIHIN.
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua
sisältäen ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset, tarkastukset, puhdistukset ja säädöt. Korkealaatuisen työn takeena
ovat pitkän kokemuksen luoma ammattitaito sekä korkealaatuiset tuotteet ja välineet. Huoltoasiakkaisiimme
lukeutuu muun muassa julkisen sektorin toimijoita, jotka
kiinnittävät hyvään sisäilmaan erityistä huomiota.

Joskus ilmanvaihtojärjestelmän huollon yhteydessä
ilmenee korjaustarpeita, joiden havaitseminen edellyttää
kokonaisvaltaista käsitystä paitsi laitteiden ja järjestelmien toiminnasta, myös erilaisten rakenteiden aiheuttamista vaatimuksista. Silloin on tehokasta, että huollon
on tarjonnut kokonaisvaltaiseen IV-urakointiin kykenevä
kumppani. Pystymme tarjoamaan kaikki tarvittavat kunnostustoimenpiteet joustavasti ja kustannustehokkaasti.

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ KANNATTAA HUOLLATTAA SÄÄNNÖLLISESTI. TEHOKKAAN PUHDISTUKSEN
JÄLKEEN JÄRJESTELMÄ TOIMII KUIN UUSI, EIKÄ SISÄILMAAN PÄÄSE KULKEUTUMAAN HAITTA-AINEITA!

K-Citymarket Lappeenrannassa tehtiin vuonna 2019
energiatehokkuutta parantava ilmanvaihtojärjestelmän päivitys. Puhaltimet vaihdettiin nykyvaatimukset täyttäviin kammiopuhaltimiin ja toteutettiin
leipomon, keittiön, savustamon sekä parkkihallin
poistoilman lämmöntalteenotto. Myymälän konseptipäivityksen mukaisten IV-muutosten lisäksi
suoritettiin kanavistojen nuohoukset ja tarvittavat
huoltotyöt. Putkityöt kohteessa teki Espit Oy.

Energiaremontti
ENERGIAREMONTTI NOSTAA KIINTEISTÖN ARVOA JA LISÄÄ ASUINMUKAVUUTTA.
Kaipaako kiinteistösi, hallisi tai asuintalosi energiaremonttia? Me olemme juuri oikea kumppani sen toteuttamiseen!
Kartoitamme kiinteistöönne sopivimman ratkaisun ja toteutamme remontin ripeästi ja aiheuttaen kiinteistön käyttäjille
mahdollisimman vähän häiriöitä.
Pyrimme tuottamaan asiakkaillemme mahdollisimman
energiatehokkaita pitkän elinkaaren ratkaisuja. Seuraamme myös omasta toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja olemme sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin.
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Pienemmät energiakulut
Parempi asuinmukavuus
Kiinteistön arvonnousu
Pienemmät ylläpitokustannukset
Pienemmät huoltokustannukset
Pienemmät päästöt

ILMASTOINTIASENNUS PARTASEN ENERGIAREMONTISSA TEHOKKUUTTA LISÄTÄÄN MUUN MUASSA
LÄMMÖNTALTEENOTTORATKAISUILLA SEKÄ TALOTEKNIIKAN SÄÄDÖILLÄ.

Ilmastointiasennus Partanen Oy
puh. 0400 556 408
Venlantie 1, 54120 Pulp
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