Yli neljännesvuosisata laadukasta
UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISTA

ASIAKASLÄHTÖINEN
Rakennusalan palveluyritys

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
Tutki esitettä GoZee-sovelluksella älypuhelimellasi tai tabletillasi ja löydä lisätyn todellisuuden avulla
toteutetut 360° panoraamat, kuvagalleriat, cinemagraafit, verkkosisältö ja snap-videot.

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.

360˚ panoraama
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Kuvag alleria

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Kuvake

Suomalainen Mijorak Oy
on uudis- ja korjausrakentamisen
luotettava ammattilainen. Toimimme Etelä-Suomen alueella ja työllistämme noin sata rakennusalan
ammattilaista. Olemme ylpeitä henkilökuntamme osaamisesta, joka täyttää haastavienkin kohteiden vaatimukset.
Meidät tunnetaan arvokiinteistöjen ammattitaitoisesta ja asiakaslähtöisestä saneerauksesta.
Asiakaskuntaamme kuuluu myös asunto-

Ota yhteyttä
ja anna meidän
ylittää odotuksesi!

osakeyhtiöitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita, joille toteutamme kustannustehokkaasti muun muassa uusia toimitiloja. Meillä on Suomen parhaat asiakkaat.

OPDECO.FI

KOTIMAISTA PERHEYRITTÄMISTÄ
VUODESTA 1971

OPDECO toimittaa mittatilauskalusteet yritysten
toimitiloihin ja yksityiskoteihin kilpailukykyiseen hintaan.
Tuotteet valmistetaan 40 vuoden kokemuksella!
OPDECO OY | MUSEOKATU 5, HELSINKI | OPDECO@OPDECO.FI

www.tekstiililattiat.com
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UUDISRAKENTAMINEN
Uudisrakentamispalveluihimme kuuluvat
liike- ja toimitilarakentaminen, teollisuus- ja
julkinen rakentaminen sekä asuntorakentaminen. Toteutamme projektin aina asiakkaan

toivomassa laajuudessa. Olemme erikoistuneet korkealaatuiseen ja kustannustehokkaaseen avaimet käteen
-kokonaispalveluun, joka sisältää tarvittaessa myös
rahoitusratkaisut ja sopivan tontin hankinnan.

LIIKE- JA TOIMITILAT

ASUINRAKENTAMINEN

JULKISET KOHTEET

Meillä on pitkä kokemus asiakkaiden

Tarjoamme rakentamisen ja talo-

Toteutamme mielellämme

tarpeisiin soveltuvien liike-, toimi- ja

tekniikan ratkaisut sekä tavoite-

erilaisia julkiskohteita, kuten

tuotantotilojen rakentamisesta.

hintaisena projektinjohtourakkana

päiväkoteja, kouluja ja kirjastoja.

että perinteisenä pääurakkana.

Liimapuurunkoja
Kaiken kokoisiin rakennuksiin joko asiakkaan suunnitelmien
mukaan tai projektikohtaisena tuoteosakauppana.
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LATE-RAKENTEET OY
PL 1, 20101 TURKU
020 755 1320
sales@late.net | www.late.net
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KORJAUSRAKENTAMINEN
Olemme korjausrakentamisen ammattilainen. Toimimme asiantuntevana kumppanina esimerkiksi kiinteistökehityskohteissa,

Ydinosaamisemme kattaa peruskorjaukset ja -parannukset, laajennukset ja tilamuutokset sekä arvokiinteistöjen kunnostukset ja korjaukset.

toimitilasaneerauksissa ja putkiremonteissa.

LIIKE- JA TUOTANTOKIINTEISTÖT

ARVOKIINTEISTÖT

PUTKIREMONTIT

Kulttuurihistoriallisesti

Toteutamme putkiremontit

Toteutamme liikekiinteistöjen,

arvokkaiden rakennusten

perinteisesti, mikä tarkoittaa,

tehdas- ja tuotantotilojen sekä

saneeraus edellyttää

että korjaamme märkätilat joko

erikoisosaamista. Meillä

kokonaan tai osittain ja uusimme

on pitkä kokemus Suomen

vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmät

vaikutusvaltaisimpien

taloyhtiön toiveiden mukaisesti.

kiinteistökehityskohteiden
käyttötarkoituksen muutoksia.
Tavoitteenamme on kiinteistöjen
korkea käyttöaste ja neliöiden
tehokas hyödyntäminen.
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arvokiinteistöjen korjauksista
ja kunnossapidosta.

”

Mijorak Oy on selvästi mieltänyt,
että tilaaja arvostaa eniten
huolellisuutta ja täsmällisyyttä.
Kun työvaiheiden aikataulutus,
laadunvarmistus, luovutusprosessi
ja tiedotus toimivat, on tilaaja
lopputulokseen varmasti
tyytyväinen.

 KULJETUSPALVELUT
 MAANSIIRTOTYÖT

 VAIHTOLAVAT  JÄTELAVAT

 KANNELLISET JA LUKITTAVAT LAVAT
 ASBESTILAVAT

Mijorakin kanssa on helppo toimia,
ja kun työmaan henkikin on hyvä,
on lopputulos taattu.”
Kimmo Rahnasto
projektipäällikkö
Valiorakennuttajat Oy

 P URKUTYÖT  TIMANTTITYÖT
 KONETYÖT  LOUHINTATYÖT
 ASBESTIPURKU JA ASBESTIKARTOITUS
 HAITTA-AINEPURKUTYÖT
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VUOSISOPIMUSURAKOINTI
Toteutamme vakiintuneille vuosisopimus-

töjen muutos-, korjaus ja kunnossapitotöitä sekä vau-

asiakkaillemme puitesopimuksen mukaisia

riosaneerauksia. Luotettavat ammattilaisemme voivat

töitä, kuten liike-, varasto- ja toimistokiinteis-

”Meillä on
Suomen
parhaat
asiakkaat.”

työskennellä myös turvaluokitelluissa kohteissa.

Vuosisopimusasiakkaisiimme kuuluvat
muun muassa Espoon kaupunki, Helsingin
kaupungin liikennelaitos, Senaatti-kiinteistöt
sekä Puolustushallinnon rakennuslaitos.
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Espoon
Lattiapinnoite Oy
Valmistamme betonija massalattioita:
• pintabetonilattiat
• siroitelattiat
• akryylibetonilattiat
• epoksilattiat
• hiontatyöt

• jyrsintyöt
• lattiapinnoiteet
• lattioiden korjaukset
– pölynsidonta-aineet
• saumaustyöt
– erikoispinnoitteet
• kipsilattiapumppaukset
– polyuretaanipinnoitteet
• lattiatasoitepumppaukset • EL-työsaumapellit

Juvan teollisuuskatu 21 B, 02920 ESPOO
Puh. 09 548 4593, myynti 09 548 3746, fax 09 548 6288
www.espoonlattiapinnoite.fi

www.kuilmastointi.com
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TALOTEKNIIKKA
Talotekniikka Mijorak Oy palvelee kaikissa talotekniikan tarpeissa. Tarjoamme yhdestä osoitteesta kaikki
LVI-huollon, kiinteistötekniikan ja rakentamisen palvelut.
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www.sukittajat.fi

URAKOINTI
Suunnittelemme ja toteutamme LVI-urakoinnit

KAUKOLÄMPÖTYÖT JA TONTTIJOHDOT

asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kauttamme saa myös

Toteutamme lämmitysverkon huollon yhteydessä kaikki

sähkö-, jäähdytys- ja automaatioratkaisuja.

kaukolämpötoimenpiteet, kuten pannuhuoneiden ja
lämmitysverkkojen huollot ja peruskorjaukset sekä patteritermostaattien vaihtotyöt. Teemme myös tonttiliittymien

SOPIMUSURAKOINTI

ja talojen välisten viemäreiden sekä vesi- ja lämpöjohtojen

Sopimusurakoissa asiakas saa kohteeseensa tutut ja

uusimis- ja muutostyöt tarvittavine rakennus- ja maan-

luotettavat asentajat, joille asiakaskiinteistö on tuttu.

rakennustöineen.

HUOLTOAUTOT
Sopimuskumppaneidemme lisäksi huoltoautomme
palvelevat talo- ja huoltoyhtiöitä. Laajan tukkuriverkostomme ansiosta varaosat ja tarvikkeet ovat
aina lähellä.

OLK Siivouspalvelut Oy – Puhtaus Yhdellä Soitolla!
Tarjoamme edullista ja ammattitaitoista siivousta.
Mijorak Oy:n luotettava yhteistyökumppani jo vuodesta 2012!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
p. 040 762 5615 • www.olkpalvelut.com

Jo
vuodesta
2008
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TERVETULOA PALVELTAVAKSI!

Puh. 010 778 1000

mijorak@mijorak.fi

• www.jssuomi.fi

mijorak.fi

Mijorak Oy
Vasamakuja 13 M, 01740 Vantaa

