ASENNUS OY

Luotettavaa IV-urakointia
ammattitaidolla ja kokemuksella

Kanttikanavien erikoisosaaja
Vuonna 1995 perustettu MHS-Asennus on IV-urakointiin-

Tuotteemme valmistetaan tilausten mukaan huomioiden

ja -asennustehtäviin sekä suorakaide- eli kanttikanavien

jokaisen tilauksen tarpeet, ja seuraamme työmme laatua

valmistukseen erikoistunut yritys. Toimitilamme sijaitsevat

myös oman laatujärjestelmämme avulla. Olennainen tekijä

Tampereella, ja urakoinnin osalta toimialuettamme on Pirkan-

onnistumisessamme on ammattitaitoinen henkilöstömme,

maa sekä Etelä- ja Länsi-Suomi. Kanttikanavia toimitam-

jonka osaamiseen voi luottaa. Kaikki työtekijämme ovat ol-

me asiakkaille koko maan laajuisesti. Asiakaskuntamme

leet palveluksessamme jo useita vuosia – jotkut jo yrityksen

koostuu pääosin julkisen puolen toimijoista sekä rakennus-

alkuajoista asti.

liikkeistä. Toteutamme kaikki palveluratkaisut mittatilaustyönä kohteen koosta tai erityisvaatimuksista riippumatta.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

MHS-Asennuksen vahvuuksia ovat
hyvälaatuiset tuotteet ja asennustyöt,
kilpailukykyinen hinnoittelu sekä erittäin hyvä
toimitusvarmuus haastavissakin tilanteissa.
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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.

360º
panoraama

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Uudet tilat mahdollistavat
kasvun ja kehityksen
MHS-Asennus muutti loppuvuodesta 2019 uusiin toimi-

Muuton myötä tuotantotiloihimme mahtuu nyt myös

tiloihin Tampereelle. Uudet tilat remontoitiin perusteelli-

uutta laitteistoa, kuten viimeisintä teknologiaa edustava

sesti yrityksemme erityistarpeet huomioiden, ja ne mahdol-

automaattilinjasto. Uudistettu konekanta merkitsee asiak-

listavat tehostuneen toiminnan sekä käytettävissä olevien

kaillemme vielä aiempaakin laadukkaampia tuotteita no-

tuotantotilojen pinta-alan merkittävän kasvun että uuden

peammin, tarkemmin ja ympäristöystävällisemmin kilpailu-

laitteiston myötä. Varsinkin kanttikanavatuotannollemme

kykyiseen hintaan.

uudet tilat tarjoavat merkittävät kasvun edellytykset.

www.koja.fi

Puhtaasti energiatehokkaampi.
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Vaativat IV-urakat takuutyönä
MHS-Asennuksen erikoisalaa ovat vaativat ilmanvaihto-

Valmistamme erikoiskanavaratkaisut omalla tuotanto-

suorakaidekanavaratkaisut, kuten tulen- ja lämmönkestävät

linjallamme. Kokonaisurakointiratkaisumme sisältävät

kanavat, rasvakanavat ja akustiset kanavat. Urakoimiimme

myös standardikohteissa käytettävät IV-kanavat ja laitteet.

kohteisiin kuuluu muun muassa kouluja, päiväkoteja,

Lisäksi asiakas saa tarvittaessa kauttamme urakan

liikekeskuksia, sairaaloita ja ravintoloita. Tunnettuja julkisia

suunnittelutyön, josta vastaa suunnitteluun erikoistunut

kohteitamme ovat esimerkiksi Musiikkitalo Helsingissä,

yhteistyökumppanimme.

Tampere-talo, Ratinan kauppakeskus ja museoiden Kokoelmakeskus Tampereella sekä Serlachius-museo Mäntässä.

LVI-alan
asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Lvi eristys/pelti

Taner Oy
0400 843 530
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010 8374 300  www.test-air.fi

Kohteiden koot vaihtelevat
laidasta laitaan,
samoin niiden vaatimukset.

IV-Säätö J. Pajunen Oy
Pa re m m a n i l m a n p u o l e s t a j o v u o d e s t a 2 0 0 6

I L M A N VA I H D O N S Ä ÄTÖ - JA M I T TA U S T Y ÖT

IV - Säätö J. Pajunen Oy | jarkko@ivpajunen.fi | 050 3361 422 | www.ivpajunen.fi
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Kanttikanavat kohteeseen
kuin kohteeseen
MHS-Asennuksen omalla tuotantolinjastolla valmistuvat

perustuotteitamme on saatavilla tarvittaessa suurinakin

korkealaatuiset IV-kanttikanavat alan ammattilaisille ja

toimituserinä ja nopeassakin aikataulussa.

rakennusliikkeille kaikkialla Suomessa.
Käytössämme on viimeisintä teknologiaa edustava laitekanValmistamme kanttikanavia, joita käytetään niin IV-järjes-

ta, jota käyttävät kanttikanavavalmistuksen erikoisosaajat.

telmien rakentamisessa kuin saneerauksessakin. Teemme

Näiden lisäksi tuotteidemme hyvän laadun takaa tarkka

tuotteita sekä standardimittaisina että mittatilaustyönä

laadunvalvontamme tuotannon jokaisessa vaiheessa.

ja aina kilpailukykyiseen hintaan. Standardimittaisia
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www.airwell.fi

Toimitamme kanttikanavia
koko maahan.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
mhs-asennus.fi/yhteystiedot

www.atair.fi
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REFERENSSEJÄMME

KAUPPAKESKUS RATINA, TAMPERE
TILAAJA Kiinteistö Oy Ratinan Kauppakeskus
c/o Sponda
AJANKOHTA 10/2016–2/2018

Keväällä 2018 avautunut Ratina on Tampereen
suurin kauppakeskus, jossa on 52 000 neliömetriä
liike- ja palvelutilaa sekä 150 liikettä kolmessa
rakennuksessa. MHS toteutti kaikki kohteen
ilmanvaihto- ja ilmanvaihtokonehuoneurakat
sekä toimitti tarvittavat kanavat ja varusteet
lukuun ottamatta ilmanvaihtokoneita ja savunpoistopuhaltimia.

SERLACHIUS-MUSEOT
/ TAIDEMUSEO GÖSTA,
MÄNTTÄ-VILPPULA
TILAAJA Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
AJANKOHTA 2012–2014

MHS-Asennus Oy vastasi Serlachius-museoon
kuuluvan Gösta-museorakennuksen laajennuksen
ilmastointiurakasta.
Museorakennusten sisäilmalle asetetaan mm.
ilmankosteutta koskevia erityisvaatimuksia, jotka
on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Myös
Gösta-rakennuksen erikoinen muoto ja rajoitettu
työskentelytila tekivät urakasta normaalia vaativamman.
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MUSIIKKITALO, HELSINKI
TILAAJA Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Mannerheimintie 13 A c/o Senaatti-Kiinteistöt
AJANKOHTA 2009–2011

Helsingin Musiikkitalon konserttisalin ja harjoitussalien akustiikan haluttiin yltävän maailman
parhaiden konserttitalojen tasolle. Rakenteiden,
rakennusosien ja varusteiden akustisille ominaisuuksille oli tämän vuoksi asetettu korkeat
laatuvaatimukset. MHS toimitti kohteeseen
suunnitellut laaturatkaisut sovitussa aikataulussa
ja projektin vaatimusten mukaan.

HATANPÄÄN SAIRAALA, TAMPERE

TAMPERE-TALO

TILAAJA Tampereen kaupunki
AJANKOHTA 02/2015–02/2017

TILAAJA Tampereen kaupunki
AJANKOHTA 11/2015–05/2017

MHS-Asennus vastasi Hatanpään sairaalan perusparan-

MHS-Asennus toteutti Tampere-talon laajennusosan

nuksen ja laajennuksen yhteydessä tehdystä ilmanvaih-

putkityöt sekä ilmanvaihtotyöt kokonaistoimituksena.

tourakasta, joka käsitti saneerauksen ja laajennuksen

Kohde oli tavanomaista haastavampi poikkeuksellisten

kokonaistoimituksen IV-urakan osalta kaikkine laitteineen

akustisten vaatimustensa vuoksi.

ja tuotteineen asennettuina ja toimintakunnossa.

ISOVER ULTIMATE innovaatio, joka ei jätä kylmäksi.
Ilmanvaihtokanavan paloeristys on paras tapa varmistaa
sekä rakennuksen ilmanvaihto- että savunpoistokanavien
paloturvallisuus. ISOVERin ULTIMATE-mineraalivillaratkaisut tekevät ilmanvaihtokanavista palonkestävät ja täyttävät niin lämmön- kuin ääneneristysvaatimukset.

www.isover-tekniset-eristeet.fi
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AirWell Oy/Wammes GmbH

AirWell Oy/Wammes GmbH

Laatutuotteita huippuluokan koneilla
Moderniin kalustoomme kuuluu kattava valikoima pitkälle

tarkkuus ja nopeus ovat huippuluokkaa. Leikkuriin on

automatisoituja ohutlevytyökoneita, jotka kaikki ovat

yhdistetty Kemperin puhdistusyksikkö, joka kerää talteen

CE-merkittyjä. Vastavalmistunut automaattilinjastomme

leikkausjätteen, pölyn ja hajun ja vähentää näin tuotan-

tehostaa tuotantoa ja mahdollistaa nopeat toimitusajat ja

nossa syntyvää ympäristökuormitusta.

suuret toimitusmäärät.
Uusin hankintamme on automatisoitu suorakaideKäytössämme on tärkeän yhteistyökumppanimme, ko-

kanavalinjasto, joka vähentää käsityön määrää ja parantaa

timaisen Airwell Oy:n valmistama, kuusi metriä pitkällä

valmistuksen tarkkuutta ja tekee siten valmiiden tuotteiden

pöydällä varustettu tietokoneohjattu plasmaleikkuri, jonka

asentamisesta helpompaa ja nopeampaa.

AirWell Oy:n toimittama Wammes GmbH:n
täysautomatisoitu PDF-kone.
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AirWell Oy/Wammes GmbH

Valmistamme itse
asiakkaidemme
tarvitsemat kanttikanavat
ja niiden osat.
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ASENNUS OY

MHS-Asennus Oy
Vesimyllynkatu 4
33310 Tampere
puh. 010 322 2930
info@mhs-lvi.fi

Toimitusjohtaja Harri Salminen
puh. 040 540 6896
harri.salminen@mhs-asennus.fi

www.mhs-asennus.fi

• www.jssuomi.fi

Projektipäällikkö Vesa Salminen
puh. 040 770 6168
vesa.salminen@mhs-lvi.fi

