Huolehdimme.
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Suomalaisen asumisen
asiantuntija
Kiinteistötahkola on perinteikäs 1977 perustettu
perheyritys. Merkittäväksi valtakunnalliseksi toimijaksi
kasvanutta yritystä johdetaan toisessa polvessa.
Asiakkaalle perheyrittäjyys näkyy muun muassa
ketteränä päätöksentekona, henkilökohtaisena
asiakaspalveluna ja voimakkaana sitoutumisena
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Vuosien varrella olemme kehittäneet ja laajentaneet
osaamistamme. Meiltä saa isännöinnin lisäksi kaikki
kiinteistöjen omistamiseen ja asumiseen liittyvät
palvelut. Tarjoamme huippuunsa kehitettyä ongelmanratkaisukykyä parhailla paikallisilla palveluilla.

Tervetuloa
tutustumaan
toimintaamme!
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300+

3000

kiinteistöalan asiantuntijaa

asiakasyhtiötä

kiinteistotahkola.fi
WWW

WIRMAX OY

ERIKOISOSAAMISTA JA LAATUJÄLKEÄ VANKALLA AMMATTITAIDOLLA
SÄHKÖTYÖT
SANEERAUSKOHTEISIIN /
LVIS-HUOLLOT

Tarjoamme monipuoliset sähköurakointi palvelut
Etelä-Suomessa. Palveluumme kuuluu myös LVIS-työt.
Kysy lisää palveluistamme 050 538 9378.

www.wirmax.fi
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Valtakunnallisesti
paikallinen

Rovaniemi

Kiinteistötahkola palvelee asiakkaita kaikkialla Suomessa.
Silti toimintamme on vahvasti paikallista ja päätöksenteko
tapahtuu aina paikallisesti – ketterästi ja nopeasti
asiakasta lähellä. Koko laajan organisaatiomme asiantuntemus on helposti saatavillanne.

Kuusamo
Taivalkoski

Olemme ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on Suomen paras ongelmanratkaisukyky. Palvelumme tuottaa jokaisella paikkakunnalla
hyvä ja osaava henkilöstö.

Oulu

Jyväskylä

Tampere
Turku

Nurmijärvi
Helsinki
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Vantaa
Helsinki Itä

11
toimipistettä

laaja
kumppaniverkosto

KATTAVAT PALVELUT
KIINTEISTÖHUOLTOON

KYSY
ARVIOINTI
JA TARJOUS!

ALLTIMEN VAHVUUDET
KUMPPANINA
Avoimuus ja rehellisyys
Positiivisuuden voima
Asioiden tekeminen kerralla
loppuun asti
Sovituista asioista kiinnipitäminen
Asiakassuhteiden hyvä hoito
Sopimusten sisällön tunteminen
Tietojärjestelmien tehokas
hyödyntäminen
Tavoitettavuus

ALLTIME Helsinki/PKS

Mannerheimintie 61, 00250 Helsinki
puh. 010 583 7070

ALLTIME Lahti

Kallio-Pietilänkatu 26, 15800 Lahti
puh. 010 583 7000

ALLTIME Oulu

Pirttilammentie 30, 90420 Oulu
puh. 010 583 3000

ALLTIME Rovaniemi

toimisto@alltime.fi • www.alltime.fi

Betonitie 7, 96320 Rovaniemi
puh. 010 583 3050
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Tule meille isännöinnin asiakkaaksi!

KIINTEISTÖTAHKOLA

TALOYHTIÖ

Olemme tehneet isännöinnin vaihdon sinulle helpoksi.
Me hoidamme kaiken, hallituksen tarvitsee vain tehdä päätös.

Taloyhtiön hallitus tekee
päätöksen isännöintipalveluiden
siirtämisestä.

Kohteelle nimetty isännöitsijä
käy ajankohtaiset asiat hallituksen
puheenjohtajan kanssa läpi.

Taloyhtiön osakkaat ja asukkaat
voivat ilmoittaa omat yhteystietonsa sähköisten palveluiden
käyttöönottoa varten.

Hallituksen päätös

2 kk aloitukseen

1 kk aloitukseen

Käynnistämme palveluiden
siirtämisen puolestanne ja
huolehdimme kaiken taloyhtiön
hallintoaineiston hankkimisesta
nykyisen isännöintisopimuksen
irtisanomiseen.

Perustamme taloyhtiön Premisjärjestelmään ja tallennamme
hallintoaineiston, kuten
sopimukset, pöytäkirjat,
piirustukset jne.

Tiedotamme taloyhtiöön
isännöitsijän vaihdoksesta.
Suoritamme aloituskartoituksen, jossa muun muassa
arvioidaan yhtiön sopimusten
ja asiakirjojen tila.

Isännöitsijän valinta on yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.
Onnistunut valinta helpottaa merkittävästi hallituksen työtä ja auttaa
kiinteistön kehittämisessä.

WWW
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Lue lisää osoitteesta kiinteistotahkola.fi/isannoitsijan-valinta.

WWW

Pyydä tarjous isännöistä: kiinteistotahkola.fi/tarjous-isannoinnista

Osakkaat ja asukkaat pääsevät
tutustumaan sähköisiin
palveluihimme.

Kaikki palvelumme ovat
yhtiön käytettävissä!

Viikko aloitukseen

Isännöintisopimus alkaa

Kutsumme taloyhtiön osakkaat
ja asukkaat Premis-portaalin
käyttäjiksi. Hallitusroolissa olevat
näkevät kaikki taloyhtiön tiedot.
Osakkaiden ja asukkaiden näkymät
rajoittuvat heidän rooliensa
mukaisiin tietoihin.

Lähdemme yhdessä hallituksen
kanssa kehittämään yhtiötä
kohti haluttua suuntaa.

Tilaa jo tänään!
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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Isännöinti Kiinteistötahkolan palveluna
Isännöinti on ollut toimintamme perustukijalka yrityksen
perustamisesta saakka. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma
isännöitsijä ja kirjanpitäjä, mikä takaa paitsi tehokkaan ja
asiantuntevan, myös henkilökohtaisen palvelun. Esimerkiksi
lomien ajalla taloyhtiön asioita hoitavat saman ryhmän muut
henkilöt, jotka tuntevat taloyhtiön asiat jo valmiiksi.
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Korkealuokkainen isännöinti edellyttää kykyä ratkaista useita
erilaisia arkipäivän haasteita. Me Kiinteistötahkolassa tarjoamme
asiakkaalle huippuunsa hiottua ongelmanratkaisukykyä.
Laajan osaamisen ja kokemuksen kautta meiltä löytyy
ratkaisut kaikkiin tilanteisiin.

LUPAAMME VASTATA YHTEYDENOTTOIHIN
ARKISIN 24 H KULUESSA.
Asiakkaamme saavat suorat
yhteystiedot omalle isännöitsijälleen.

TUO TALOSI
MUUVIIN
Tee muovimuuvi kotitalossasi! Hanki taloosi pakkausmuovin
keräysastia – säästät kustannuksissa tarkemman lajittelun ansiosta.
Samalla teet ympäristöteon, koska lisää muovia saadaan uusiokäyttöön.

SUOMEN MUOVIT KIERTOON

TILAA MUOVINKERÄYS TALOOSI:
WWW.MUOVIMUUVI.FI TAI P. 010 636 6116 (0,084 €/puh + 0,167 €/min)
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Hallinnollinen isännöinti
Isännöinti tekee asumisesta ja omistamisesta vaivatonta
sekä pitää asumiskustannukset kohtuullisina. Isännöitsijällä
on merkittävä rooli taloyhtiön johtamisessa ja talouden
hoitamisessa – yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa.
Isännöitsijä on asiantuntija, moniosaaja ja asiakaspalvelija,
joka paitsi auttaa hallitusta isoissa peruskorjaushankkeissa
myös helpottaa taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden arkea.
Isännöitsijän tehtävä on varmistaa, että kiinteistö, sen
asukkaat ja omistajat voivat hyvin. Asumispalvelujen
sujuvuuden lisäksi pyritään kasvattamaan omistuksen arvoa.

Alhaiset vakuutusmaksut ja
korkeat korvaukset.
Jokaiselle taloyhtiölle.

www.ars.fi

Isännöintimme tavoitteita:
» olemme aktiivisia ja oma-aloitteisia
» tuomme hallitukselle päätettäväksi
oikeat asiat, oikeaan aikaan
» tarjoamme asiantuntijuuteen ja
kokemukseen pohjaavia ratkaisuja
» hoidamme tiedottamisen reaaliaikaisesti
ja tuotamme läpinäkyvyyttä yhtiön
hallintoon
» tekijöillämme on hyvä tavoitettavuus
ja asiakaspalvelu
» paremmalla palvelulla ja hyvillä verkostoilla
tuotamme enemmän kuin hintamme

Vahinkokorjaukset ja
korjausrakentaminen

[

Avaimet
käteen
-palveluna!

Meiltä kaikki kotisi remontit!
Ota yhteyttä niin suunnitellaan
remontti Sinun tarpeittesi
mukaan.
Puh. 020 769 1969
www.ksvahinkopalvelut.fi
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TÄYDEN PALVELUN
KIINTEISTÖSANEERAUSTA
Kun kiinteistösi kaipaa sisä- tai ulkotilan
peruskorjausta, viimeistelyvaiheen
sisustustöitä tai saneerausta.

www.remonttimylly.fi | 010 5258 900

Saat kaikki kiinteistöjen korjaustyöt kauttamme kokonaispalveluna!
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Tekninen isännöinti
Teknistä isännöitsijää tarvitaan ratkaisemaan erilaisia teknisiä
haasteita, kuten vesivahinkoja tai sisäilmaongelmia. Tekninen
isännöitsijä neuvoo myös osakkaan tehdessä asuntoonsa
muutostöitä.
Asiakkaamme voi halutessaan tilata meiltä kaikki teknisen
isännöinnin palvelut. Tekninen osastomme tukee ja ylläpitää

isännöintihenkilöstömme teknisiä valmiuksia kaikissa toimistoissamme. Niinpä kykenemme reagoimaan nopeasti ja tarjoamaan
kiiretarpeisiin nopeaa ja tehokasta palvelua. Tekninen osasto
voi sopimuksesta auttaa esimerkiksi vahinkotapausten hoitamisessa, pienten korjaushankkeiden läpiviennissä sekä suurten korjaushankkeiden käynnistämisessä. Teemme tilauksesta
myös energiatodistukset, kiinteistöjen kuntoarviot ja PTS:t.

Maalaus- ja tasoitetyö

M. Suojanen Oy
• Uudis- ja korjausmaalaus
• Tasoitetyöt
Pyydä
• Rappaukset
us!
• Parvekesaneeraukset tarjo
• Julkisivutyöt

0400 682 581 • www.maalausjatasoitetyo.fi
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www.eminenssi.com

Energiansäästöpalvelut
Pysymme jatkuvasti ajan tasalla taloteknisten
ratkaisujen kehityksessä. Autamme asiakkaitamme
arvioimaan erilaisten energiaa säästävien investointien
vaikutuksia ja toteuttamaan hankkeita, kuten lämmöntalteenottolaitteiden asentamisen, maalämpöön
siirtymisen tai aurinkopaneeleiden asentamisen.
Osa energiansäästöpotentiaalista löytyy muuttamalla
asukkaiden käyttötottumuksia. Olemme apuna myös
tiedottamalla ajankohtaisista käyttötottumuksiin
liittyvistä aiheista – olipa kyseessä sitten energian tai
veden säästö.

Tekninen isännöitsijä keskittyy
taloyhtiön teknisiin tarpeisiin
– hän kartoittaa, arvioi, valvoo
ja johtaa projekteja.

Julkisivujen, ikkunoiden ja kattojen
huolto-, kunnostus-, maalaus- ja lakkaustyöt

20 vuoden kokemuksella

fennopaint.fi
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Kiinteistötahkola
on sähköisten
palvelujen edelläkävijä.

Tuomme taloyhtiönne
2020-luvulle!
Premis on tietojärjestelmämme, jolla tarjoamme jatkuvasti
kehittyvän työkalun taloyhtiönne viestintään, dokumenttien
hallintaan sekä talouden ja teknisen ylläpidon seurantaan.
Premis-portaalin kautta hallitus, osakkaat ja asukkaat
pääsevät kukin omien rooliensa mukaisiin tietoihin ja
palveluihin 24/7.
Läpinäkyvä toiminta ja aidot digitaaliset palvelut ovat
nykypäivää myös isännöinnissä!
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HALUATKO PÄÄSTÄ TESTAAMAAN
PREMISIÄ?
WWW

Tilaa meiltä demotunnukset:
kiinteistotahkola.ovi.premis.fi

O U L U N

Oulu • 010 3243 701

KUIVAUSTEKNIIKKA OY

• Rakenteiden kuivaus
• Kosteusmittaus
• Rakennus- ja
korjaustyöt

• Vahinko- ja asbestikartoitukset
• Sisäilmatutkimukset ja
-korjaukset

www.oulunkuivaustekniikka.fi

Ota
ttä!
yhtey

Tetriläntie 1 A, Oulunsalo
info@oulunkuivaustekniikka.fi

Rovaniemi • 010 3243 706
Varikkotie 19 B, Rovaniemi
rovaniemi@oulunkuivaustekniikka.fi

Kuusamo • 010 3243 702
Revontulentie 5, Kuusamo
kuusamo@oulunkuivaustekniikka.fi
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Premis-taloyhtiöportaalin kautta taloyhtiön
hallitus, osakkaat ja asukkaat saavat
monipuoliset, rooliensa mukaiset* näkymät
ja työkalut muun muassa seuraaviin asioihin:

Yhtiön talouden seurantaan
» vastikemaksujen tilanne
» talousarvioseuranta
» ostolaskujen seuranta
(sekä hyväksymismahdollisuus tarvittaessa)
» pankkitilin saldo
» muu raportointi

Dokumenttien hallintaan
»
»
»
»

sopimukset
yhtiökokous ja hallituksen kokouspöytäkirjat
sähköiset piirustukset ja suunnitelmat
tiedotteet ym.

Viestintään
» kokoustapahtumien hallinta
» joustava ja nopea viestintä sähköpostilla,
tekstiviestinä tai portaaliviestinä

Palvelupyyntöjen tekemiseen
» huoneistomuutostyöt
» avaintilaukset
» erilaiset muut ilmoitukset ja tilaukset suoraan
oikeaan paikkaan

Tehtävien hallintaan
» hallituksen, isännöitsijän ja kirjanpitäjän välinen
tehtävien hallinta, seuranta ja luominen

* Hallitusroolissa olevat näkevät kaikki taloyhtiön tiedot. Osakkaiden
ja asukkaiden näkymiä on rajoitettu heidän rooliensa mukaan.
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HALUATKO LISÄTIETOJA?
Tilaa demotunnukset ja tutustu
Premisiin tarkemmin!
WWW

kiinteistotahkola.ovi.premis.fi
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Asiakaslupaus,
joka pitää
Kiinteistötahkola on luotettava ja turvallinen kumppani,
joka kehittää palvelujaan ja henkilöstönsä osaamista
jatkuvasti. Olemme vakavarainen, varallisuusvastuuvakuutettu, auditoitu ja valvottu toimija. Laatumme
takeena ovat myös pitkä kokemus sekä yhtenäiset ja
huippuunsa hiotut prosessit, joita noudatamme kaikissa
toimistoissamme ympäri Suomea.
Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristön ja
pyrimme edistämään kohteissamme ekologisia käytäntöjä
muun muassa hankinnoissa, lajittelussa ja sähköisten
työvälineiden käytössä. Alan tehokkaimmat teknologiset
ratkaisut ja suuren toimijan synergiaedut tekevät meistä
myös kustannustehokkaan kumppanin. Puitesopimuksistamme huolimatta asiakas valitsee kuitenkin aina
vapaasti palveluntoimittajat.

ASIAKASLUPAUKSEMME ON
”HUOLEHDIMME”.
Anna meidän huolehtia
puolestasi.

Vakuutukset, vahingot ja
niiden hoitopalvelut

Kosteuskartoitukset
ja tutkimukset

Tom Mutka 0400 503 340

Reijo Oksanen 040 551 6719

 Vakuutukset
 Kosteuskartoitukset
 Vahinkoilmoitukset
 Kuivauspalvelut
 Neuvontapalvelut
 Vesivahinkoihin liittyvät
e
m
m
tä
li
Vä
neuvontapalvelut
 Väistöasunnot
i!
st
o

aid
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 Wärtsilänkatu 61
JÄRVENPÄÄ
tm-vakuutusvalitys.net

TURVALLISUUDEN
AMMATTILAISET
SOITA MEILLE JA KERRO MITEN VOISIMME AUTTAA SINUN KODINTURVA-ASIOISSA!

TAMPERE
Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21 | Prisma

24 /7 029 1936 320

LEMPÄÄLÄ
Puh. 050 500 4880
Aavankatu 4

24 /7 029 1936 320

HÄMEENLINNA
Puh. 010 311 2820
Sibeliuksenkatu 1

24 /7 050 477 8333

Lue lisää:

MÄNTSÄLÄ
Puh. 020 743 7567
Keskuskatu 7

24 /7 040 536 8000

JÄRVENPÄÄ
Puh. 020 743 7560
Alhotie 14

24 /7 040 536 8000

www.lukkoluket.fi
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Korkea asiakastyytyväisyys on meille kunnia-asia
Teetämme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka hyvistä tuloksista haluamme olla ylpeitä joka kerta.

Yhtiö, jolla on kirjanpito
ja palveluasenne kunnossa.
Hallituksen jäsen, Kangasala

info@poxytec.fi | 050 321 5136 | www.poxytec.fi
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• Vesijohtojen saneerauspinnoitus
• LVI-työt
• Linjasaneeraukset
• Energiaremontit

Ystävällistä ja nopeaa
toimintaa kaikissa asioiden
hoidossa!
Hallituksen puheenjohtaja, Tampere

Yhteistyö Tahkolan kanssa
on mutkatonta ja taloyhtiön
hoito ennakoivaa, pitkäjänteistä
ja taloudellisesti järkeviin
ratkaisuihin tähtäävää. Iso kiitos.
Hallituksen jäsen, Helsinki

Yhteyshenkilömme on hyvin
tavoitettavissa ja tarttuu toimeen
heti.

Ammattitaitoinen ja
luotettava. Huolehtivainen.

Yhteistyö on toiminut
hyvin ja vastaukset kysymyksiin
ovat tulleet viiveettä. Myös
putkiremontin ja ulkosivuremontin
teettäminen meni sujuvasti ja
budjetissa.

Hallituksen puheenjohtaja, Rovaniemi

Hallituksen jäsen, Tampere

Hallituksen jäsen, Vantaa

VIIKIN
RAKENNUS

LAADUKASTA
KORJAUSRAKENTAMISTA
VUODESTA 1982
www.viikinrakennus.fi
21

Vuokravälitys
Kiinteistötahkola tarjoaa vuokra-asuntojen ja muiden
vuokratilojen välityspalveluja kiinteistöjen ja huoneistojen
omistajille sekä asuntojen ja toimitilojen etsijöille.
Autamme vuokralaisia löytämään juuri sopivan asunnon
ja sijoittajaa löytämään hyvän vuokralaisen.
Vuokraamme asuntoja kaikkialla Suomessa, minkä lisäksi
välitämme toimitiloja Helsingissä ja Oulussa. Olemme
asiantunteva vuokravälittäjä. Kauttamme asunnon
vuokraaminen on helppoa, huoletonta ja turvallista.

TARJOAMME HYVIÄ VUOKRALAISIA
JA HUOLETONTA VUOKRATUOTTOA
VUOKRAVÄLITYKSEN AVULLA.

WWW
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Lue lisää osoitteesta
kiinteistotahkola.fi/vuokranantajille.

Löydä

sopiva vuokra-asunto
osoitteesta
kiinteistotahkola.fi/
vuokra-asunnot

WWW

Edellä muita jo vuodesta 1956
LVI-suunnittelu
Sähkösuunnittelu
RAU-suunnittelu

Soita tai sovi
tapaaminen!

Rakennesuunnittelu
Talotekninen- ja rakennevalvonta

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Projektinjohto

Helsingin toimisto
Ratavallintie 2
00720 Helsinki
(09) 540 7230

Energia- ja elinkaarisuunnittelu
Hiilijalanjälkilaskenta

Turun toimisto
Tykistökatu 4
20520 Turku
050 3511 128

www.maaskola.fi
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Talotili pienille taloyhtiöille
Vuosikymmenten kokemuksemme isännöinnistä on osoittanut,
että pienten ja suurten taloyhtiöiden tarpeet poikkeavat
toisistaan. Jotta voimme palvella paremmin myös pieniä
taloyhtiöitä, kehitimme kustannustehokkaan konseptin, joka
soveltuu pienten taloyhtiöiden tarpeisiin ja budjetteihin.

WWW
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LUE LISÄÄ TALOTILIN PALVELUISTA:
kiinteistotahkola.fi/talotili-esite/

Talotili Oy on joustava toimija, joka palvelee pieniä taloyhtiöitä
kaikkialla Suomessa. Talotili on osa Kiinteistötahkola-konsernia,
joka tarjoaa yrityksen toimintaan tukensa, osaamisensa ja
laajat verkostonsa. Talotilin palvelujen avulla pienten taloyhtiöiden laissa säädetyt velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja taloudellisesti.

ABLOY® PULSE

Valmiina tulevaisuuden vaatimuksiin.
ABLOY PULSE on huoleton ja turvallinen
digitaalinen lukitusjärjestelmä. Tutustu
asiakastarinoihin abloy.fi/pulse

Paraslukko Security Oy. Heikkiläntie 5, 00210 Helsinki. 010 820 4310. myynti@paraslukko.com
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Me olemme palveluksessasi!
Kiinteistötahkolan palveluista vastaa yli 300 kiinteistöalan asiantuntijaa, jotka tuntevat myös oman paikkakuntansa toimintaympäristön. Laaja organisaatiomme takaa, että jokaiseen tilanteeseen on aina saatavilla apua.
Huolehdimme siitä, että asiakkaamme voivat keskittyä huolettomaan asumiseen.
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Kiinteistötahkola Helsinki

Kiinteistötahkola Turku

Itälahdenkatu 15–17, 2. krs
00210 Helsinki
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 280
asiakaspalvelu.helsinki@kiinteistotahkola.fi

Hyvättyläntie 10
21420 Lieto
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 000
asiakaspalvelu.turku@kiinteistotahkola.fi

Kiinteistötahkola Helsinki Itä

Kiinteistötahkola Tampere

Sorvaajankatu 15, 3. krs
00880 Helsinki
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 020
asiakaspalvelu.haso@kiinteistotahkola.fi

Kuokkamaantie 4
33800 Tampere
Asiakaspalvelu, puh. 0207 488 300
asiakaspalvelu.tampere@kiinteistotahkola.fi

Kiinteistötahkola Vantaa

Kiinteistötahkola Jyväskylä

Turvalaaksonkaari 2 B
01740 Vantaa
Asiakaspalvelu, puh. 0207 488 370
asiakaspalvelu.vantaa@kiinteistotahkola.fi

Vapaaherrantie 2 A
40100 Jyväskylä
Asiakaspalvelu, puh. 0207 488 360
asiakaspalvelu.jyvaskyla@kiinteistotahkola.fi

Kiinteistötahkola Nurmijärvi

Kiinteistötahkola Oulu

Keskustie 6, 2. krs
01900 Nurmijärvi
Asiakaspalvelu, puh. 0207 488 380
asiakaspalvelu.nurmijarvi@kiinteistotahkola.fi

Lumijoentie 1
90400 Oulu
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 200
asiakaspalvelu.oulu@kiinteistotahkola.fi

Kiinteistötahkola Rovaniemi
Rovakatu 38 A 6
96200 Rovaniemi
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 260
asiakaspalvelu.rovaniemi@kiinteistotahkola.fi
Kiinteistötahkola Kuusamo
Kitkantie 7
93600 Kuusamo
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 270
asiakaspalvelu.kuusamo@kiinteistotahkola.fi
Kiinteistötahkola Taivalkoski

· Torjumme jälkivahingot äkillisten vesi- ja palovahinkojen yllättäessä
· Kartoitamme, kuivaamme ja korjaamme vesi- ja palovahingot
· Tutkimme ja ratkaisemme sisäilmaongelmat
Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01 - 24H 020 7484 00
finland@polygongroup.com
www.polygongroup.fi

Toimimme Aina Parhaaksesi.

Kauppatie 19-21
93400 Taivalkoski
Asiakaspalvelu, puh. 0207 480 272
asiakaspalvelu.taivalkoski@kiinteistotahkola.fi
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Kiinteistötahkola Oy
keskus, puh. 0207 480 200
tarjouspyynnot@kiinteistotahkola.fi
kiinteistotahkola.fi

• www.jssuomi.fi

WWW

