Korjausrakentamisen
erikoisosaamista

LAATUA JA PALVELUA
AIKATAULUSSA
korjausrakentamisen
ammattilaiselta

NHK Rakennus Oy on pääkaupunkiseudulla ja
Uudenmaan alueella toimiva korjausrakentamisen erikoisosaaja. Toimivan johdon omistama
yritys on toiminut alalla jo vuodesta 1993. Meillä
kolmikymmenvuotinen kokemus yhdistyy jatkuvaan kehittymiseen, minkä ansiosta hallitsemme

www.nhkrakennus.fi

monipuolisesti korjausrakentamisen osa-alueet:
asuintalojen täydelliset peruskorjaukset, toimitilamuutokset, asunto-osakeyhtiöiden putkiremontit
sekä vaativatkin julkisivu- ja vesikattokorjaukset.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja palveluihimme!

NHK-RAKENNUS LUKUINA (2021)
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PERUSTETTU

HENKILÖSTÖ

LIIKEVAIHTO

KORJATTUJA ASUNTOJA

1993

n. 60

19,6

1 300

ALAN AMMATTILAISTA

MILJOONAA EUROA

KATSO VIDEO

Tytäryhtiömme NHK Putkiremontit Oy
on erikoistunut taloyhtiöiden putkiremontteihin. nhkputkiremontit.fi

Vastuullista ja korkealaatuista korjausrakentamista

KATTOREMONTIN JA RAKENNUSPELTITÖIDEN
AMMATTILAINEN
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

aitokonesaumakatto.fi

050 406 7310
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Vaalimme pitkiä asiakassuhteita. Olemme vuosien
varrella urakoineet useita
kohteita samoille tilaajille.

ASUINTALOKORJAUKSET
Toteutamme asuintalojen perusteelliset korjaustyöt tilaajan suunnitelmien mukaisesti. Omien
ammattilaistemme lisäksi kohteissa työskentelee
muun muassa talotekniikkaan ja muuhun erikoisurakointiin keskittyneitä vakiintuneita kumppaneitamme. Kauttamme asiakas saa kaiken tarvittavan osaamisen helposti ja luotettavasti.

Palvelujamme:

4

•

Talotekniikan uusiminen

•

Rakennuksen sisäosien
täydellinen peruskorjaus

•

Julkisivut ja parvekkeet

•

Vesikatot

•

Pihatyöt

Suurimpia asiakasryhmiämme ovat sekä yksityiset
että julkisomisteiset vuokrataloyhtiöt. Asiakaslähtöisyys on kaiken toimintamme perusta. Asiakastyytyväisyytemme on korkea, ja olemme saaneet
kiitosta muun muassa sovittujen laatukriteerien
täyttymisestä sekä aikataulujen noudattamisesta.

Tutustu referensseihimme!
www.nhkrakennus.fi

YMPÄRISTÖHUOLTOA MEILLE
JA TULEVILLE SUKUPOLVILLE

www.palokatko.com
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TOIMITILAKORJAUKSET JA
-MUUTOKSET
Toteutamme kokonaisurakointina sekä toimistoettä tuotantotilojen muutos- ja perusparannustöitä. Alan osaamisemme on monipuolinen.
Referensseihimme kuuluu tuhansien neliöiden
toimistotilojen uudistamisen lisäksi muun muassa suklaatehtaan tuotantotila, lääkepakkaamon

puhdastila sekä saneerauksia terveyskeskuksiin ja
ikääntyneiden hoivakoteihin.
Remontoitavat tilat sijaitsevat lähes aina käytössä
olevissa kiinteistöissä. Käyttäjien huomiointi ja hyvä
viestintä ovat oleellinen osa kaikkea toimintaamme.

Monipuolinen
teräsrakennetoimittaja

www.maalauslm.fi | maalauslm@gmail.com
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Urakkavaihtoehtojamme:
•

Kokonaishintaurakka tilaajan
suunnitelmilla

•

Projektinjohtourakka tilaajan
suunnitelmilla

•

ST-urakka (suunnittelu ja toteutus)

•

Purku-urakka

Tutustu referensseihimme!
www.nhkrakennus.fi

Laatua lasiseinä
rakentamiseen
Innecon

Puu-, alumiini- ja teräslasiseinät | Puu-, teräs- ja alumiiniovet | Siirtoseinät ja taiteseinät
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JULKISIVU- JA
VESIKATTOKORJAUKSET
Olemme tehneet vaativia julkisivu-, parveke- ja
vesikattokorjauksia toimintamme alusta saakka.
Erikoisosaamistamme ovat raskaat toteutukset,
joissa ulkovaipparakenteet uusitaan tai kunnostetaan perusteellisesti.

NHK-Valmisparveke
NHK-Valmisparveke on palvelukokonaisuus, joka
sisältää betonielementtirakenteisten parvekkeiden uusimisen suunnittelusta toteutukseen.
Vastaamme kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta, viranomaisluvista sekä toteutuksesta
kiinteään kokonaishintaan – avaimet käteen!

Isot ja pienet
sähkötyöt hoitaa
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LAADUKASTA
SÄHKÖURAKOINTIPALVELUA LUOTETTAVASTI
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

www.SalamaSami.fi | 010 271 2610 | info@salamasami.fi | Säynäskuja 4 | 00560 Helsinki

Tutustu referensseihimme!
www.nhkrakennus.fi

VANKKAA OSAAMISTA (2021)
KORJATTUJA
JULKISIVUJA YLI

SANEERATTUJA
PARVEKKEITA YLI

UUSITTUJA ELEMENTTIPARVEKKEITA YLI

200 000 m2

4 500 kpl

1 300 kpl

NURMIJÄRVEN
MUURARIT – PALVELUN
VERRAN ENEMMÄN!

NURMIJÄRVEN
MUURARIT – PALVELUN
VERRAN ENEMMÄN!
koskenalumiinivalmiste.fi

www.muurarit.fi | asiakaspalvelu@muurarit.fi | 0400847454
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AMMATTITAITOINEN
HENKILÖKUNTA
Tehtävämme on toteuttaa asiakkaidemme korjausrakennusprojektit laadukkaasti ja aikataulussa. Tämä
edellyttää taloudellisesti vahvaa asemaa, toimivia
prosesseja ja ennen kaikkea osaavaa henkilökuntaa, josta olemme ylpeitä.
Henkilökuntaamme kuuluu muun muassa
laskennan asiantuntijoita, työpäällikköjä, projektiinsinöörejä, vastaavia mestareita, työnjohtajia,
rakennusammattimiehiä, työmiehiä ja taloushallinnon osaajia. Pidämme työntekijöidemme
hyvinvoinnista hyvää huolta. Tämä näkyy muun
muassa pitkissä työurissa, jotka jatkuvat jopa
sukupolvelta toiselle. Olemme joustava työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja
hyviä etenemismahdollisuuksia. Työyhteisöämme
kuvaavat avoimuus, luottamus ja hyvä yhteishenki.
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Tervetuloa hyvään
porukkaan!

TÄLLAISTA MEILLÄ TYÖSKENTELY ON.
KATSO VIDEO!

HAE MEILLE
HARJOITTELIJAKSI
TAI TÖIHIN!
Haemme jatkuvasti ammattitaitoista työvoimaa. Jos haluat
liittyä osaavaan ja ammattitaitoiseen joukkoomme, täytäthän
hakemuksen osoitteessa
www.nhkrakennus.fi/rekrytointi.

Palveleva ja asiakaslähtöinen Abloy ja iLOQ valtuutettu
lukitus- ja turvajärjestelmäliike Herttoniemessä,
vain 500m Siilitien metroasemalta.
Mekaanikonkatu 19 B
ihlturva.fi
myynti@ihlturva.fi
puh. 09 341 7170

Meille jokainen asiakas
on avainasiakas

TUTUSTU!
ihlturva.fi
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Olemme luotettava,
ammattitaitoinen ja
vakavarainen sopimuskumppani – korjausrakentamisen ammattilainen.

OTA YHTEYTTÄ JA
KYSY LISÄÄ!

NHK Rakennus Oy
NHK Rakennus Oy
Rälssintie 10
00720 HELSINKI
puh. (09) 347 8810

Jukka-Pekka Soila
toimitusjohtaja
puh. 0500 402 002
jukka-pekka.soila@nhkrakennus.fi

Kalle Nurmi
tekninen johtaja
puh. 040 579 7730
kalle.nurmi@nhkrakennus.fi

nhk.rakennus@nhkrakennus.fi

AUTOTEIPPAUS
SUURKUVATULOSTEET
IKKUNAKALVOT
aikaa ja ympäristöä säästäen

020 729 1500 / www.teippi-z.fi

• www.jssuomi.fi

www.nhkrakennus.fi

