KAIKKI LATTIATYÖT
saman katon alta
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Lattiaosaamista vuosien
kokemuksella
ORO Urakointi Oy on laadukkaiden lattioiden

Suurin asiakasryhmämme ovat rakennusliik-

ammattilainen. Meiltä onnistuu kaikki lat-

keet, joille toimimme aliurakoitsijana. Meillä

tiapäällysteisiin liittyvä pohjatöistä pintojen vii-

on vahva osaaminen niin liike-, teollisuus- kuin

meistelyyn. Voit valintasi mukaan tilata meiltä

asuntorakentamisessakin, ja olemme olleet

pelkät materiaalit tai koko paketin avaimet kä-

mukana toteuttamassa monia haastavia koh-

teen -periaatteella. Hoidamme suuretkin koko-

teita. Palvelemme myös yksityisasiakkaita eri-

naisuudet vuosien kokemuksella.

tyisesti materiaalimyynnissä.

Toimimme

pääosin

Keski-Suomen

alueella,

Panostamme laatuun, luotettavuuteen ja hy-

mutta lattiatasoitepumppauksia, massapinta-

vään palveluun. Asiakastyytyväisyytemme on

lattioita ja urheilulattioita teemme kaikkialla

ollut hyvin korkealla tasolla koko 25-vuotisen

Suomessa. Uudellamaalla asiakkaitamme pal-

toimintamme ajan. Tervetuloa tutustumaan!

velevat kaksi tytäryhtiötämme.

ORO Urakointi Oy

orourakointi.fi

PERINTEIKÄS TOIMIJA
ORO-nimellä on KeskiSuomessa pitkä historia.
OROn rautakauppa perustettiin Jyväskylään jo
1940-luvulla. Vuonna 1998
nimi heräsi yrityskauppojen myötä uudelleen henkiin ja otetiin käyttöön lattia-asennustoiminnassa.
Olemme edelleen täysin
keskisuomalaisessa omistuksessa oleva, ketjuihin
kuulumaton yritys.

LAAJA TOIMINTA-ALUE
Tytäryhtiömme Romanoff
Asennus Oy ja Tasoite Ahonen
Oy hoitavat vankalla ammattitaidolla kaikki lattia-asennuksiin, lattiatasoitepumppauksiin, urheilulattioihin ja
pinnoitelattioihin liittyvät työt
pääkaupunkiseudulla ja koko
Uudenmaan alueella.

HENKILÖSTÖPALVELUT PELITILANTEEN
JA -PAIKAN MUKAAN!

HENKILÖSTÖVUOKRAUS

SOVELTUVUUSARVIOINTI

REKRYTOINTI

KOULUTUS

SUORAHAKU

GO ON AKATEMIA
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Palvelumme
Laattaurakointi

Urheilulattiat ja varusteet

Meiltä saat kaiken laattatöissä tarvittavan niin

Toimitamme urheilulattiat sekä urheilutilojen

suuriin kuin pieniinkin kohteisiin. Meiltä onnis-

kalustamiseen tarvittavat välineet, kuten puo-

tuu myös kaatolattioiden teko pohjatöineen.

lapuut, väliverhot, kiipeilyseinät ja katsomot,

Kaikilla laatta-asentajillamme on VTT:n veden-

tarkasti tarpeiden mukaan. Toiminta-alueem-

eristyssertifikaatti.

me kattaa koko Suomen. Osallistumme mielellämme suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa

Lattia-asennukset
Hoidamme

kaikenlaisten

– näin varmistamme taatusti parhaan ja kustanlattiapäällysteiden

toimituksen ja asennuksen ammattitaitoisesti
ja aikataulussa. Laajaan valikoimaamme kuuluvat parkettien, laminaattien ja muovimattojen
ohella myös esimerkiksi vinyylit, kokolattiamatot ja kumimatot.

nustehokkaimman kokonaisuuden.

Lattiatasoitepumppaukset

Massapinnoitelattiat

Teemme lattiatasoite- eli plaanopumppauk-

Myös

sia koko Suomessa. Olemme valtuutettu We-

alueemme on koko Suomi. Osaamisemme

ber-lattiaurakoitsija ja käytämme pääasiassa

kattaa kaikentyyppiset lattiapinnoitukset:

massapinnoitelattiatöissä

toiminta-

heidän laadukkaita tuotteitaan. Meidän kauttamme onnistuvat myös lämpölattiat suunnittelusta toteutukseen.

Käyttämämme Weber-lattiatasoitteet:

• Weber 110 Fine Plaano Plus,

• Epoksilattiat, itsesiliävät, hengittävät,
hiertomassa- ja ohutpinnoitteet

• Akryylibetonilattiat
• Polyuretaani-, Pu Flex- ja Comfort-lattiat

kerrosvahvuus 4–30 mm

• Polyuretaanibetoni- ja Ucrete-lattiat

(myös 50 mm mahdollinen)

• Betonilattioiden esikäsittelyt, sinkoukset,

• Weber 120 Reno Saneeraus Plaano,

timanttihionnat ja jyrsinnät

kerrosvahvuus 5–30 mm

• Weber 130 Core Comfort Plaano,
kerrosvahvuus 10–80 mm
(uivana >20 mm)

• Weber 140 Nova Yleis Plaano,
kerrosvahvuus 6–40 mm

Palvelemme sekä yrityksiä
että yksityisasiakkaita.
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Ideoita ja inspiraatiota
Kaikille

avoin

showroomimme

palvelee

Jyväskylän Seppälässä. Showroomissa on esillä kattava valikoima lattiapäällysteitä ja keraamisia laattoja, joten se on erinomainen paikka
tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin ja hakea ideoita. Tuotteet voit tilata joko sellaisenaan tai
valmiiksi asennettuna.
Showroomin yhteydessä toimii varastomyymälämme, josta on saatavilla projekteistamme
yli jääneitä materiaaleja edulliseen hintaan.

Showroom osoitteessa
Vasarakatu 23 B, Jyväskylä.
Avoinna ma–pe klo 7–16.
Tervetuloa!

INNOVATIIVISIA LATTIOITA
LUOVIIN SISUSTUSRATKAISUIHIN

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

bjelin.tiedottaa.fi

Betton on rakennuskemikaalien
maahantuontiyritys, joka tarjoaa
korjausrakentamisen materiaaleja
mm. sisäilma-, julkisivu- ja
massiivirakentamiseen.

www.betton.fi

Vasarakatu 23 B, 40320 Jyväskylä
050 314 5042
toimisto@orourakointi.fi

• www.jssuomi.fi

www.orourakointi.fi

Katso kaikki
yhteystiedot
nettisivuiltamme!

Yhtiö!
Etsitkö toiminnanohjausjärjestelmää?

Ratkaisusi on Visma Business
 Integroitavissa teille tärkeisiin järjestelmiin
 Saumattomat pilvipalvelut
 Teille räätälöidyt näkymät

Liitettävissä

 Helppo raporttien seuranta

Arcista-arkistointiohjelmaan ja Tixo-työaikaseurantaan

 Mukautuu yrityksesi kasvuun
Kysy lisää! myynti@vbps.fi

