Aito kumppani.

Henkilökohtainen
ja palveleva
perheyritys
Nurminen Works Oy on erikoistunut korjausrakentamiseen
ja vaativaan rakennusmaalaamiseen. Toimimme ensisijaisesti
pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa, mutta
tarvittaessa lähdemme kauemmaskin kiinnostavan projektin
perässä. Asiakkaitamme ovat muun muassa taloyhtiöt,
kiinteistöyhtiöt, rakennusliikkeet, kunnalliset toimijat sekä
museot ja erilaiset laitokset.
Yrityksemme aloitti toimintansa vuonna 1960 nimellä Esko
Nurmisen Maalaamo. Sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna
1992 toimintamme muuttui osakeyhtiömuotoiseksi ja vuonna
2017 vaihdoimme nimemme, mutta yrityksen alkuperäinen
henki on vieläkin jäljellä. Olemme edelleen täysin suomalaisessa omistuksessa oleva perheyritys, jolle on tärkeää olla
aina sanojensa mittainen tekijä.

Meillä homma hoituu.
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120 työntekijää
Maalaus- ja tasoitetyöt
Entisöinnit ja erikoismaalaukset
Korjausrakentaminen

ME OLEMME
NURMINEN WORKS

Kotipaikka Helsinki
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Ammattitaitoista korjausrakentamista
Tarjoamme laajat rakennusalan palvelut muun muassa
asuinkerrostaloihin, toimitiloihin ja muihin sopiviin kohteisiin.
Hyödynnämme sekä laajaa kumppaniverkostoamme että
vahvaa omaa osaamistamme, jota meillä on eritysesti
maalaus- ja tasoitetöistä.
Pitkä ja monipuolinen kokemuksemme näkyy kokonaispalvelussamme. Annamme koko ammattitaitomme
asiakkaan käyttöön ja pyrimme ehdottamaan aina
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järkevintä, kustannustehokkainta ja laadukkainta ratkaisua.
Tarvittaessa voimme osallistua myös suunnitteluvaiheen
konsultointiin. Usein saneeraamaan lähtiessä kannattaa
toteuttaa laajempia kokonaisuuksia.
Meidän vahvuuksiamme ovat tehokas tiedottaminen
remontin etenemisestä, toimitusvarmuus ja aikataulussa
pysyminen. Palvelemme henkilökohtaisesti ja ihmisläheisesti ja tarjoamme laatua, johon voi luottaa.

SANEERAUSPROJEKTIN VAIHEET

1.
TARJOUSPYYNTÖ

2.

SUUNNITTELU
JA LASKENTA

3.

NEUVOTTELU
JA SOPIMUKSET

4.

PROJEKTIN
TOTEUTTAMINEN

Meiltä onnistuvat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

käyttötarkoituksen muutostyöt
rakenteiden lämmöneristystyöt
porrashuoneiden kunnostus- ja maalaustyöt
maalaus- ja entisöintimaalaus
huoneistojen kokonaiskorjaukset
ikkunakorjaukset

ja monet muut työt aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

5.
KOHTEEN LUOVUTUS
JA KÄYTTÖÖNOTTOOPASTUKSET

6.
TAKUUAIKA
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Referenssejämme

Asunto-osakeyhtiö Yrjölä
Helsinki, 2021
1920-luvulla rakennetun asuinkerrostalon palosaneeraus
Helsingin keskustassa sijaitsevan viisikerroksisen talon yksi siipi oli vaurioitunut pahoin tulipalossa ja sitä seuranneissa sammutustöissä. Saneerausprosessi sisälsi sekä mittavat purkutyöt että uudelleenrakentamista. Teimme
kohteeseen muun muassa uuden vesikaton, ylä- ja välipohjat, sisäseinät,
sähköt, putkityöt ja kiintokalusteiden asentamisen. Työn vaativuutta lisäsi
kiinteistön sijainti haastavassa paikassa Helsingin ydinkeskustassa sekä se,
että osa talosta oli normaalissa asuinkäytössä koko remontin ajan.
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Katso video

Yrjölän remontista!
https://youtu.be/9NvD4G9Gp1M

Tutustu muihin

referensseihimme:
www.nworks.fi/kohde-esittelyitae

Helsingin pitäjän pappila
Helsingin pitäjän kirkonkylä, 2020
1800-luvulla rakennetun vanhan pappilan laaja peruskorjaus
Rakennuksessa sijainnut asunto- ja toimistokäytössä ollut
huoneisto saneerattiin juhlatilaksi. Remontti sisälsi muun
muassa pintamateriaalien ja kantavan alapohjan purkutyöt,
hirsirakenteiden kunnostuksen/uusimisen, lattioiden, seinien
ja sisäkattojen rakentamisen, LVIS-työt, wc-tilojen ja keittiön
rakentamisen, maalaus- ja tapetointityöt sekä pyörätuoliluiskan rakentamisen.

Kattopeltityöt
Rautarakennetyöt
Ilmastointityöt
Peltityöt

040 835 6077 | www.peltijarautatyo.fi
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Aito kumppani
Meille on tärkeää tehdä sellaista työtä, jonka jälki kestää
tarkastelua vielä pitkänkin ajan kuluttua. Olemme olleet
alalla yli 60 vuotta ja sinä aikana nähneet monen yrityksen
ilmestyvän markkinoille ja katoavan yhtä nopeasti. Uskomme,
että ainoa keino menestyä on toimia suoraselkäisesti,
kantaa vastuunsa ja tarjota vain parasta laatua.

Haluamme palvella asiakkaitamme hyvin ja tehdä asiat
helpoiksi. Me teemme kaiken avaimet käteen -periaatteella,
jolloin asiakas voi keskittyä omaan ydintoimintaansa ja
rauhassa odottaa projektin valmistumista ja hyvästä lopputuloksesta nauttimista. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten
voimme parhaiten palvella juuri sinua!

Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme
Nurminen Worksin kanssa. Lupauksiin voi
luottaa ja hommat hoidetaan aina niin kuin
on sovittu. Suosittelen Nurminen Worksia
vahvasti muillekin!
tekninen isännöitsijä Kimmo Huusko
Kiinteistötahkola Oy

8

Meidät on palkittu
Helsingin Yrittäjien
Vuoden Yrittäjänä
2020.
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Yhdessä tekemällä
syntyy laatua
Hyvät yhteistyökumppanit ovat kullan arvoisia. Meillä
on ollut onni löytää ympärillemme laaja verkosto omien
alojensa asiantuntijoita, joiden kanssa olemme toimineet
jo pitkään ja joiden työnjälkeen voimme luottaa sataprosenttisesti. Vuosien myötä näistä tekijöistä on muodostunut meille aitoja kumppaneita, joiden kanssa haluamme
jatkossakin työskennellä.

• KORKEAPAINEMAALAUSLAITTEET

UA
LAAT A
JOK Ä
Ä
KEST

• AMMATTILAISEN VALINTA
• ELINIKÄINEN TAKUU

moottorille,
moottorin voimansiirrolle
ja -hiilille

www.mahikor.fi | 09 825 67 00
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VANTAAN
SÄHKÖ- JA TELEURAKOINTI
Sähkö-, tele-, antenni- ja valokuitutyöt
ammattitaidolla.

WWW.VSTU.FI

SÄHKÖ

|

MYYNTI@VSTU.FI

TELE

|

PUH. 044 0551 459

ANTENNI

VA L O K U I T U
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• www.jssuomi.fi

Nurminen Works Oy • Läkkisepänkuja 4 • 00620 Helsinki • www.nworks.fi

Työpäällikkö RAUNO KINNUNEN
rauno.kinnunen@nworks.fi • 045 103 1566

UNTAMON ENTISÖINTI kunnostaa ja entisöi Helsingin keskustan
arvokohteiden, asunto-osakeyhtiöiden sekä yksityisasiakkaiden
ovia ja ikkunoita. Kunnostamme niin yksittäisiä ovia ja ikkunoita
kuin koko taloyhtiön kattavia ovi- ja ikkunakokonaisuuksia.
Palveluihimme kuuluvat entisöinnin lisäksi ikkunoiden ja ovien
kuntokartoitus, ovi- ja ikkunakunnostus sekä ovi- ja ikkunahuolto.
Myös väritutkimukset, työn seuranta ja valvontapalvelut kuuluvat
Untamon Entisöinnin valikoimaan.
Untamon Entisöinti tarjoaa kunnostus- ja entisöintipalveluita
yksityisasiakkaille, isännöitsijätoimistoille, huoltoyhtiöille,
asuntoyhtiöille sekä alalla toimiville hankesuunnittelijoille.
Untamon Entisöinnin 600 m2:n tuotantotila, korjaus- ja
kokoonpanotilat sekä maalaamot, sijaitsevat Roihupellossa.
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UNTAMON ENTISÖINTI
tarjoaa kilpailukykyisen
vaihtoehdon ikkunoiden ja
ovien uusimisille.

Autamme asiakkaitamme kertomalla ovien ja ikkunoiden
kunnostuksista ja huoltotoimenpiteistä, jotta valinta huollon ja
kunnostamisen laajuudesta helpottuu. Oli se sitten tiivisteiden
vaihdosta tai saranoiden kiristyksestä aina kokonaisratkaisuihin
asti.
Untamon Entisöinti käyttää vuosien saatossa luotettaviksi
osoittautuneita yhteistyökumppaneita ja tavarantoimittajia.
Untamon Entisöinti valmistaa ja kopioi ovet ja ikkunat sekä
kaiteet tilauksesta.

UNTAMON ENTISÖINTI | www.untamorestaurointi.fi | janne@untamorestaurointi.fi | Laippatie 13, 00880 Helsinki

