TILAA TOIMIA

Linnasteel on rakentanut vuosina 2011-2021 Kangasalan Kallion alueelle
toistakymmentä toimitilaa, joiden yhteispinta-ala yli 10 000 m2.

KUN PELKKÄ TILA EI RIITÄ
Linnasteel Oy on liike- ja tuotantotilojen asiantuntija.
Suunnittelemme ja rakennamme Veko-toimitiloja, jotka
räätälöimme aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Voimme
huolehtia koko toimituksesta avaimet käteen -periaatteella täysin valmiiksi asti tai hoitaa vain sovitun osan
projektista.

Monipuolinen osaamisemme kattaa teräsrakenteiden
sekä betonianturoiden ja sokkelielementtien suunnittelun, tuotannon ja asennuspalvelut. Lisäksi tarjoamme
teräsrakenteisten toimitilojen tarkastus- ja korjauspalvelut.

Veko-toimitilat soveltuvat monenlaiseen
käyttöön. Me autamme, kun tarvitset
tilaa yritykselle, harrastuskäyttöön tai
varastointiin.

>> www.hrsoy.com
Puh. 040 568 7178 // 044 576 9725

hrsoycom

luotettava
kumppani

Meiltä monipuoliset uudis- ja
korjausrakentamisen palvelut
vuosikymmenten kokemuksella
itä-suomessa.

NOPEASTI TILAA TOIMINNALLESI
Veko-toimitilat ovat edullisia ja energiatehokkaita sekä nopeita pystyttää. Ne tarjoavat toiminnallesi
todellisia tehoneliöitä. Veko-toimitilojen suunnittelu ja tuotanto tapahtuu saman katon alla, mikä
takaa niiden luotettavan laadun.

Metalli- tai puuorsi

Teräskattoristikko
Lämpöeristetty kattoelementti tai profiilipelti

Betoni- tai puuvälipohja

Lämpöeristetty
seinäelementti
tai profiilipelti

Teräspilari

Alumiini- tai PVC-karmiset
ovet ja ikkunat
Teräs- tai kuitubetonilattia

Lämpöeristetty
sokkelielementti
Anturaelementti

Nosto- tai taiteovi

RAKENTAMASSA TULEVAISUUDEN
TALOTEKNIIKKAA
dimesko.fi

KOTIMAISET TAITTO-OVET
0400 384 939 | findoor@findoor.fi | findoor.fi

PERUSTUSTEN ASENNUS: Työmaan pohjatyöt tehty (± 20 mm elementtianturoiden kohdalta) ja anturat, sokkelit ja teräspilarit asennettu.
TERÄSRUNGON ASENNUS: Kattoristikoiden, tuulitukien
ja katto-orsien asennus.

SEINIEN ASENNUS: Seinien asennuksen yhteydessä
asennetaan muun muassa ikkunat ja ovet.
KATON ASENNUS: Vesikatto tehdään joko suoraan lämpimäksi
tai vaihtoehtoisesti eristämättömällä vesikatolla ja eristetyllä alakatolla.

TOIMITILA VALMIS: Toimitilan ulkoasu viimeistellään
listoitusten ja muiden julkisivutöiden osalta.

KATTO- JA SEINÄELEMENTIT

PERUSTUKSET

Seinäelementit koostuvat kahdesta teräsohutlevystä,
joiden välissä on joko mineraalivilla tai polyuretaanivaahto.
Teräsohutlevyn saa profiloitua usealle eri pintakuviolle ja
värille.

Perustuselementit mahdollistavat nopean asennuksen, ja rakennustyöhön kuluvaa aikaa säästyy. Työmaaluvilta, raudoitustöiltä ja muottien valmistukselta
vältytään.

Kattoelementti on yksi vaihtoehto kattomateriaaliksi
profiilipellin ja kermien ohella. Kattoelementti koostuu
kahdesta teräsohutlevystä, joiden välissä on polyuretaanivaahto. Kattoelementtiä käytettäessä ei tarvita erillistä
välipohjaa.

Pilarianturat suunnitellaan kohdekohtaisesti, ja
tuotanto tapahtuu omalla elementtivalimollamme.

LUE LISÄÄ:

linnasteel.fi/seina-ja-betonielementit/
seinaelementit/

LUE LISÄÄ:

linnasteel.fi/seina-ja-betonielementit/
betonielementit/

Tuotevalikoima
IKME Oy on alumiinirakenteita,
-ovia, -ikkunoita ja julkisivuja
valmistava yritys
Ikme Oy
Tehtaankatu 13 A
11710 Riihimäki

puh. 019 764 310
etunimi.sukunimi@ikme.fi
www.ikme.fi

• Savunpoistoikkunat
• Savunpoistokeskukset ja -painikkeet
• Alumiiniset ulko- ja sisäovet
• Palo-ovet EI30- ja EI60-paloluokille
• Paloikkunat EI30- ja EI60-paloluokille
• Automaattiovet, liuku- ja kääntöovikoneistolla
• Ikkunat ulko- ja sisätiloihin
• Lasiseinät

TOTEUTUNEITA KOHTEITAMME

NELIPYÖRÄ
Autoliike | 700 m² | Hyvinkää
Avaimet käteen -toimitus kattoi suunnittelun, rakenteiden valmistuksen ja asennustyöt.

HÖGFORS GST
Tuotantohalli | 3 000 m² | Leppävirta
Avaimet käteen -toimitus kattoi suunnittelun, rakenteiden valmistuksen ja asennustyöt.

Hallien suodatusratkaisut

asiakaspalvelu@teca.fi
029 006 271 | www.teca.fi

Urakoimme betonilattiat
pohjantasauksista valmiiseen pintaan

AUTOLÄHDE 2018
Autoliike | 3 000 m² | Ylöjärvi

METSÄ-MATTILA OY 2018
Korjaamo ja myymälä | 1 300 m² | Hämeenlinna

CYPIS-TALLI 2020
Maneesi | 2 000 m² | Espoo

RTV 2019
Myymälä | 2 000 m² | Kerava

Maa- ja pohjarakentaminen
www.kkpoy.com

•

Linnasteel Oy
Väihintie 1, 16800 Hämeenkoski
puh. +358 44 590 0045
www.linnasteel.fi

LÖYDÄT MEIDÄT
MYÖS FACEBOOKISTA!

NOSTO-OVIEN HUOLTO

040 358 1948 | www.nostoovi.fi

Helsinki office
Vilppulantie 9A
00700 Helsinki
akontkanen@sodeca.com
p. 0400 237 434
Meiltä saat asiantuntevan palvelun teollisuuspuhaltimien valintaan.

Hyvinkää office
Niinistönkatu 12
05800 Hyvinkää
jtomperi@sodeca.com
p. 045 1651 333
Huittinen office
and warehouse
Metsälinnankatu 26
32700 Huittinen
kyla-sipila@sodeca.com
p. 0400 320 125

Meiltä saat laadukkaat koneellisen savunpoiston ratkaisut, CE-merkityt
savunpoistopuhaltimet ja niiden ohjauslaitteet sekä autopaikoitustilojen CFD-simuloinnit.

