Vahinkokorjaukset ja
korjausrakentaminen

KESKI-SUOMEN

VAHINKOPALVELUT OY

TERVEIDEN TALOJEN ASIALLA
Keski-Suomen Vahinkopalvelut Oy on vuonna 2008 perustettu,
kiinteistövahinkojen hoitoon sekä korjaus- ja uudisrakentamiseen erikoistunut yritys. Yrityksemme perustajilla Tapani
Kauppisella ja Jouni Hakkaraisella on molemmilla pitkä
kokemus rakennusalalta. Myös reilut 30 työntekijäämme ovat
kaikki alan rautaisia ammattilaisia.

Olemme tunnettu tekijä Keski-Suomen alueella. Huolelliseen
ja asiantuntevaan työhömme voit luottaa hankalimmissakin
tapauksissa. Palvelumme laadusta ja asiakkaidemme tyytyväisyydestä kertoo parhaiten se, että olemme nopeimmin kasvava
alan toimija maakunnassa. Meille on myönnetty RALA-pätevyys
todistuksena yrityksemme osaamisesta ja vastuullisuudesta.

Vahinkopalvelut
Vahinko ei tule
kello kaulassa!
Päivystämme
24/7:
020 769 1969

Vahinkopalveluidemme tavoitteena on säilyttää kiinteistöjen kunto ja arvo vahingon sattuessa.
Estämme lisävahingot ja saneeraamme kiinteistön entistäkin ehompaan kuntoon purkutöistä
korjausrakentamiseen ja loppusiivoukseen asti. Vahinkokartoittajamme ovat suorittaneet
kosteusmittaajan tutkinnon.

▸
▸

kosteusmittaukset ja vahinkokartoitukset
kuivauspalvelut

▸
▸

korjaustyöt
jälkivahinkojen torjuntatyöt

 Saneeraus- ja kokonaispurkutyöt
 Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt sekä kartoitus
 Timanttiporaus ja -sahaus
 Vaihtolavapalvelut
 Suurtehoimuroinnit- ja puhallukset
 Puhallusvillat

www.ahosen.fi | 010 574 4743

045 179 2297 • info@lvitaitajat.fi • www.lvitaitajat.fi

Korjausrakentaminen
Tarjoamme korjausrakentamispalveluita niin yrityksille kuin
yksityishenkilöillekin. Toteutamme erilaiset sisäilmaan ja
asumisterveyteen ja -viihtyisyyteen liittyvät korjaukset sekä
muut rakennusten sisä- ja ulkopuoliset korjausrakentamishankkeet helposti ja luotettavasti avaimet käteen -periaatteella.
Vahinkopalvelukokemuksemme kartuttama erikoisosaaminen
auttaa meitä ratkaisemaan hankalatkin korjausrakentamisongelmat. Meiltä löytyy oikea ratkaisu vaativissakin tilanteissa!

Meiltä saat myös
sähköasennukset!
Teemme sähköasennukset
sekä omiin kohteisiimme
että erikseen tilattavana
palveluna.

Uudisrakentaminen
Rakennamme omakotitaloja ja yritysten toimitiloja sekä
teemme liiketilamuutokset avaimet käteen -palveluna. Hyvän
yhteistyöverkostomme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme koko paketin aina suunnittelusta talotekniikkaan ja
loppusiivoukseen asti.
Kiinnitämme erityistä huomiota rakennusaikaiseen olosuhdehallintaan, millä varmistamme sen, että rakentamamme
talomme ovat terveitä ja turvallisia.

Päivystämme
24/7!
020 769 1969

Tarvitsetko
hankkeellesi
rahoitusta?
Tarjoamme rahoituspalveluja, joiden avulla
maksat remonttisi
joustavasti osissa.
Muista myös
kotitalousvähennys!

Keski-Suomen
Vahinkopalvelut Oy

info@ksvahinkopalvelut.fi
puh. 020 769 1969
sähköasennukset puh. 020 769 1966
www.ksvahinkopalvelut.fi

Tee tarjouspyyntö kätevästi
nettisivujemme lomakkeella!
www

P A L O K K A-

-

AMMATTITAITOA
OLLI HILPINEN
040 3101 325

•

VALIKOIMAA

KIMMO JOKIO
040 3101 339

•

LUOTETTAVUUTTA

TONI VARONEN
040 3101 336

JARI KAURILA
044 0383 100

• www.jssuomi.fi
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