TUTUT TEKIJÄT

– Paikallista kiinteistöpalvelua

Havaitsemme, hoidamme, huolehdimme
Kanta-Hämeen Kiinteistöala on paikallinen, palveleva ja rehti kiinteistönhuoltoyritys, joka on hoitanut
Hämeenlinnan seudun taloyhtiöitä, liikekiinteistöjä ja
julkisia rakennuksia jo lähes 50 vuoden ajan. Olemme lähellä asiakkaitamme ja teemme työt kerralla
kuntoon heidän toiveitaan kuunnellen.

Tunnemme kohteemme hyvin ja pidämme niistä hyvää huolta. Samalla tavalla panostamme myös työntekijöidemme hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen
ja työturvallisuuteen. Lisäksi kannamme vastuuta
yhteisestä ympäristöstämme: pyrimme pienentämään
hiilijalanjälkeä suosimalla sähkökäyttöisiä koneita
ja laitteita sekä suunnittelemalla työntekijöidemme
siirtymät kohteesta toiseen mahdollisimman lyhyiksi.

Tavoitteemme on toimiva,
terveellinen ja turvallinen kiinteistö
sekä viihtyisä ympäristö.

Lasien korjaus
vuosikymmenten kokemuksella
 Meillä voit vaihdattaa tai korjauttaa tuulilasisi
 Tilata lämpölasit ja terassilasitukset sekä
karkaistut lasit
 Teettää lasien asennustyöt
 Lisäksi saat meiltä lasit, peilit, helat ja
alumiiniprofiilit kaikkiin tarpeisiisi

Hämeenlinnan Lasikorjaus Oy

www.k-hsammutinhuolto.fi

p. 03 675 9010, Eino Leinon katu 34, Hämeenlinna
myynti@hameenlinnanlasikorjaus.fi
www.hameenlinnanlasikorjaus.fi

Kaikki kiinteistön ylläpitoon
Oikea-aikaiset kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut auttavat
pidentämään kiinteistön elinkaarta ja säilyttämään kiinteistön
arvon.

Hoidamme muun muassa:
• kiinteistön valvonta ja seuranta
• kiinteistönhoidon kausi- ja määräaikaistyöt
• avainpalvelut
• tekninen kiinteistönhuolto
• päivystyspalvelu 24/7
• siivouspalvelut
• viheralueiden hoito
• väestönsuojien tarkastus ja varustelu
• pienremontit, perustason sähkö- ja putkityöt
• salaojitukset ja vastaavat maanrakennustyöt.

Kiinteistönhoidon kausitöitä ovat keväällä
esimerkiksi hiekoitussepelin poisto, pihojen
pesut, kalusteiden ja leikkivälineiden hoito sekä
erilaiset vihertyöt. Kesällä tehtäviin kuuluvat
myös istutusten hoito ja nurmikonleikkuu.
Talviaikaan tärkeä osa työtä ovat
liukkauden torjunta ja
lumenauraus.

Sadevesijärjestelmät
Kattoturvatuotteet
Peltityöt
www.hmlkourupalvelu.fi
Hämeenlinnan Kourupalvelu Oy | VANAJANTIE 8 | 13110 HÄMEENLINNA | Puh. 040-5498585

Kanta-Hämeen Kiinteistöala
Lautatarhankatu 4
13110 HÄMEENLINNA
toimisto.hameenlinna@khkiinteistoala.fi
www.khkiinteistoala.fi
Asiakaspalvelu (ark. klo 8–16)
040 451 0881
24h Päivystys
0400 480 380

LUKKOLUKET OY — TURVALLISUUDEN AMMATTILAISET

Sibeliuksenkatu 1
13100 Hämeenlinna
MA-PE 8-17
hameenlinna@lukkoluket.fi
Tampere
Lempääläntie 21
33820 Tampere
puh. 050 520 7844

Lempäälä
Aavankatu 4
37500 Lempäälä
puh. 050 500 4880

Järvenpää
Alhotie 14
04430 Järvenpää
puh. 020 743 7560

Mäntsälä
Keskuskatu 7
04600 Mäntsälä
Puh. 020 743 7567

Päivystys 24/7
050 477 8333
lukkoluket.fi
Jyväskylä
Ahjokatu 12
40320 Jyväskylä
Puh. 050 339 7259

•

HÄMEENLINNA
010 311 2820

•

SOITA MEILLE ja kerro miten voisimme auttaa Sinun kodinturva-asioissa!

