Ei ihan perinteinen rakennusliike

IP-Heikkilässä ammattitaito ja vuosikymmenien
kokemus yhdistyvät
uusiin raikkaisiin
ideoihin ja näkemyksiin.

Pohjoista kokemusta
ja näkemystä
IP-Heikkilä Oy on Oulun ja Kemin talousalueilla toimiva perheyritys, jonka perusti rakennusinsinööri Jouni
Heikkilä vuonna 1987. Nyt yrityksemme johdossa puhaltavat uudet tuulet, kun kesällä 2019 toimitusjohtajaksi
siirtyi Jounin poika Taavi Heikkilä.
Yrityksemme on toimintansa alusta asti ollut tunnettu
vahvasta projektijohtamisesta ja kyvystä mukautua
haasteellisiinkin tilanteisiin. Toiminnan hyvä organi-

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

sointi ja joustavuus mahdollistavat meille mukanaolon vaativissa projekteissa ja takaavat huolellisen ja
viimeistellyn työnjäljen.
Tulevaisuudessa jatkamme edelleen palveluidemme
kehittämistä ja sen myötä toimintamme laajentamista
ja uudistamista – aina pitkiin perinteisiimme ja vankkaan osaamiseemme tukeutuen.

Laadukkaat pintakäsittelyratkaisut

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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Saneeraustöiden
vahva ammattilainen
IP-Heikkilän projekteista suurin osa on saneerauksia, erityisesti toimitilasaneerauksia, ja useimmiten
toimimme hankkeissa pääurakoitsijana. Tarjoamme
kokonaisvaltaista palvelua ja olemme projekteissa
mukana jo niiden suunnitteluvaiheessa. Toimipisteemme sijaitsevat Oulussa ja Kemissä, ja toimialueemme on Pohjois-Suomi.

&

T

MONIPUOLISTA
SIIVOUSPALVELUA

Y RI T Y KS E

Ammattitaidolla & luotettavasti

ta
Vuodes

2004

K II

040 537 2309  www.must1.fi

N T EISTÖT

Meillä on tukenamme hyvä ja kattava yhteistyöverkosto, ja oman henkilöstömme ohella töiden asianmukaisesta valmistumisesta huolehtivat luotettavat
alihankkijamme. Kuulumme Luotettava Kumppani
–palveluun ja olemme Talonrakennusteollisuus ry:n
jäsen.

Toimintamme alueet:
 tuotantotilat ja teollisuus
 taloyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt
 julkiset kiinteistöt: sairaalat,
koulut, liikuntapaikat, seurakunnat

Hyvin organisoitua
ja innovatiivista
IP-Heikkilän toimintaan on aina liittynyt olennaisesti halu ratkaista ongelmia. Erityisen haastavat
projektit ovatkin erikoisosaamistamme, ja meillä on
niistä paljon kokemusta. Olemme kuin kotonamme
vaativissa toimintaympäristöissä, ja asiakkaisiimme kuuluu lukuisia suuria monikansallisia yrityksiä,
joiden laatu- ja usein myös salassapitovaatimukset
ovat erittäin tiukat.

 liiketilat ja toimistot
 vahinkosaneeraukset

Toimiessamme pääurakoitsijana vastaamme koko
projektin onnistumisesta. Paras lopputulos saavutetaan tilaajan, rakennuttajakonsultin, suunnittelijoiden, käyttäjien ja urakoitsijoiden tiiviillä yhteistyöllä.
Vahvuutemme projektijohtamisessa takaa sen, että
tavoitteisiin päästään aikataulussa ja kustannustehokkaasti.

• INJEKTOINTITYÖT • JÄLKIVALUT • SUKELLUSTYÖT
Välirinne 10, 90940 Jääli
Puhelin 044 5303 756
www.concretec.com

Yksilöllinen, ylellinen
ja yllättävä
Ainutlaatuista kotia tai loma-asuntoa tai luovaa ja elämyksellistä toimitilaa etsivän ratkaisu on nimeltään Aïnut.
IP-Heikkilä suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen täydellisesti remontoituja Aïnut-koteja ja -tiloja, joissa muutostöiden
raamit määrittelevät ainoastaan mielikuvitus ja käytettävissä
oleva budjetti. Aïnut-kodit ja -tilat ovat arkkitehdin suunnittelemia, kokonaispalveluna toteutettuja remontteja ja hyvä
vaihtoehto uudisrakentamiselle.

AMMATTILAINEN KATOLLESI
Katman kattaa varmasti
– KATMAN.FI

IP-Heikkilä Oy
Puh. 0207 341 341
Toimipaikkamme sijaitsevat
Oulussa ja Kemissä.
Täältä löydät työntekijämme ja
henkilökohtaiset yhteystietomme:
ip-heikkila.fi/yhteys

ip-heikkila.fi

IP-Heikkilä Oy
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www.ip-heikkila.fi
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