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JULKISIVUVERHOUKSET
TASOKAS RAKENTAMINEN ANSAITSEE ARVONSA
MUKAISET KUORET.
Toimitamme kattavan valikoiman
erilaisia julkisivumateriaaleja ja
pidämme jatkuvasti henkilöstömme
ammattitaitoa yllä uusista materiaaleista.
Pitkän kokemuksemme myötä olemme
aktiivisesti mukana suunnittelemassa
julkisivutöihin liittyviä rakenteita. Projektin
hoidolla ja nopealla reagoinnilla on suuri
merkitys projektin valmistumisessa
laadukkaasti ja aikataulussa.

VALIKOIMAAMME KUULUVAT:
• design-profiilit
• julkisivukasetit ja -lamellit
• keraamiset julkisivutuotteet
• tiililaatat
• teräs- ja alumiiniverkkolevyt
• julkisivusäleiköt

Erilaisilla materiaaleilla saadaan
julkisivuun näyttävyyttä.
GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
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.
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KUORIRAKENTEET
TOIMITAMME KUORIRAKENTEITA AINA
LIIKERAKENNUKSISTA TEOLLISUUDEN KOHTEISIIN.
Pitkän historiamme aikana olemme
toteuttaneet useiden kohteiden
kuorirakenteita. Toimitamme sandwichpaneelit ulkoseiniin, väliseiniin ja
sisäkattoihin. Palvelumme kattaa
myös elementteihin liittyvät
järjestelmäikkunat ja -ovet. Oma
kalustomme tukee asennustoimintaamme,
ja asennustarviketuotantomme pystyy
reagoimaan nopealla aikataululla.

VALIKOIMAAMME KUULUVAT:
• sandwich-elementtiasennukset
• termorankaseinät
• alumiiniset järjestelmäikkunat
• teräksiset ja alumiiniset ovet
• kantavat kattoprofiilit

Tasokas rakentaminen ansaitsee
arvonsa mukaiset kuoret.

RAKENNUSPELTITYÖT
PALVELEMME RAKENNUSPELTITÖISSÄ SEKÄ
RAKENNUSLIIKKEITÄ ETTÄ YKSITYISASIAKKAITA.
Toimitamme vesikattojen kaikkia
profiilityyppejä, ja perinteiset
konesaumakatot ovat vahvaa
osaamisalaamme. Toimitamme
kohteisiimme myös sadevesijärjestelmät
ja kattoturvatuotteet. Kauttamme saa
kattavasti peltimateriaaleja, kuten
pinnoitetut teräspellit, alumiinit ja
ruostumattomat teräkset.

VALIKOIMAAMME KUULUVAT:
• profiilipeltikatot
• konesaumakatot
• ikkuna- ja ovilistoitukset
• sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
• kattotarkastukset ja osakorjaus

Toteutamme rakennuspeltityöt
yli kolmenkymmenen vuoden
ammattitaidolla.

OULUN KUORIRAKENNE OY
OULUN KUORIRAKENNE OY ON PELTITÖIDEN JA
KATERAKENTAMISEN AMMATTILAINEN.
Meillä on peltitöistä yli 30 vuoden kokemus.
Olemme olleet mukana kaiken tyyppisissä
kuorirakennetöissä asuntokohteista Suomen
suurimpiin teollisiin uudis- ja saneerauskohteisiin.
Tarjoamme asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa
räätälöityjä palvelukokonaisuuksia emmekä
koskaan tingi laadusta.

Toimitamme ja asennamme lähes kaikkia
julkisivumateriaaleja kivijalasta kattoon.
Suosimme korkealaatuisia, Suomen olosuhteisiin
soveltuvia tuotteita. Urakkakohteisiin tarvittavat
peltilistat ja -kappaleet valmistamme omassa
peltityöhallissamme.

Tutustu referensseihimme.

Valmistamme ja toimitamme Pohjoismaiden
kattavimman katto-ja seinäprofiili sekä
seinäelementtien valikoiman tehtaissamme.

Autamme sinua toimituksissamme aina mitoituksesta tuotteiden toimittamiseen työmaalle! Soita Kasperille + 358 50 568 1474
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Jarkko Koskela
Toimitusjohtaja
puh. 040 632 5222
jarkko.koskela@okr.fi

Samuli Leinonen
Kaupallinen johtaja
(tarjouslaskenta)
puh. 040 628 3238
samuli.leinonen@okr.fi

Tommi Mällinen
Projektipäällikkö
puh. 044 534 2001
tommi.mallinen@okr.fi

Kai Väänänen
Työpäällikkö
puh. 050 3879 223
kai.vaananen@okr.fi

Petri Bulldra
Projektipäällikkö
(projektinjohto, myynti ja markkinointi)
puh. 045 149 0011
petri.bulldra@okr.fi

Matti Hirvonen
Työnjohtaja
puh. 0400 389 266
matti.hirvonen@okr.fi

Teemu Koppelo
Työnjohtaja
puh. 044 265 6642
teemu.koppelo@okr.fi

Aslak Lukkari
Talouspäällikkö
puh. 0400 176 284
aslak.lukkari@okr.fi

Mervi Huotari
Talous-/toimistoassistentti
puh. 040 626 0981
mervi.huotari@okr.fi

Kaikki tarvittava katollesi
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