Turvallinen kumppani

2

Kokonaisvaltaista palvelua Uudellamaalla
PORVOON MASKE OY on vuonna 1993 perustettu
teollisen kunnossa- ja ylläpidon osaaja. Pitkä
kokemus on tehnyt meistä nopean ja ammattinsa
hallitsevan toimijan.

muuttuviin tilanteisiin. Laajan yhteistyöverkostomme ansiosta asiakkaamme käytössä
on vaativimpiinkin kokonaisuuksiin tarvittava
ammattitaito.

Vaalimme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Asiakas
voi luottaa siihen, että hoidamme asiat sovitusti.
Lisäksi meidät tunnetaan joustavuudestamme.
Henkilökuntaamme kuuluvat 60 työntekijää
kykenevät reagoimaan ripeästi myös asiakkaan

Vuosien varrella olemme laajentaneet tarjontaamme, ja kykenemme tarjoamaan entistä
monipuolisempaa palvelua sekä nykyisille että
uusille asiakkaillemme. Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme.
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Inter Lattiat Oy
Lattianpäällystystyöt

Mika Salonen 050 555 7744
mika.salonen@kolumbus.fi

4

Huolehdimme teollisuuslaitosten
kunnossapidosta esimerkiksi
Kilpilahden teollisuusalueella.

Teollisuuden kunnossapito
Meidät tunnetaan parhaiten erilaisten teollisuuslaitosten kunnossapitotöistä.
Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki teollisuuden
kunnossapitoon liittyvät työt, kuten tuotantolaitosten prosessi- ja ulkoalueiden siivous ja pesu,
tulityö- ja luukkuvartiointi sekä erilaiset seisokkityöt. Lisäksi hoidamme tuotantolaitosten lumitöitä, kiinteistöhuoltoa, vihertöitä sekä monenlaisia
rakennusteknisiä töitä.

Kokonaisvaltainen palvelumme helpottaa
asiakkaan toimintaa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme hallitsee vaativammatkin erityisosaamista edellyttävät kunnossapidon tehtävät,
kuten öljyntorjunnan. Tarjoamme teollisuuslaitoksille kunnossapidon lisäksi monipuolisia
teollisuusrakentamisen palveluja.
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Uudis- ja korjausrakentaminen
Toimimme sekä pää- että aliurakoitsijana erilaisissa
rakennushankkeissa. Pystymme hoitamaan niin
perinteiset kuin vaativammatkin hankkeet. Oman
henkilökuntamme ja kalustomme avulla huolehdimme esimerkiksi:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Kirvesmies- ja sisustuskirvesmiestyöt
Raudoitus-, muotti- ja betonityöt
Timanttisahaus- ja poraustyöt
Vesihiekkapuhallustyöt
Hiekkapuhallustyöt
Mittamiestyöt

Lisäksi meillä on laaja aliurakoitsijaverkosto, jonka
avulla teemme myös LVIS- ja muita erikoistöitä,
kuten louhinta-, paalutus-, ruiskubetonointi-,
teräsrakenne- sekä asbestipurkutöitä.
Meidät tunnetaan siitä, että teemme asiat sovitusti
ja hoidamme urakan loppuun saakka.

Toimitamme
kiviainekset ja mullan
Lassbackantie 1 07590 Huuvari • pertti.lindberg@mlsora.fi • puh. 040 8249 600
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Betonielementtituotanto
Valmistamme omassa hallissamme CE- ja FIsertifioituja betonielementtituotteita, kuten
teollisuuden tarvitsemia kaapelikanavaelementtejä
kansineen. Sertifioituihin tuotteisiimme lukeutuvat lisäksi muun muassa betonipilarit ja -palkit
sekä sokkeli- ja seinäelementit.

Kykenemme valmistamaan ja käsittelemään
sisätiloissamme jopa yli 30 tonnia painavia
tuotteita, mikä takaa tehokkaan esivalmistuskapasiteetin. Tuotekehityksemme on aktiivista,
ja meiltä kannattaa kysyä tarjousta myös harvinaisemmista betonielementeistä.
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Hyvät 4 000 m2:n hallitilamme, laajat pihaalueemme sekä mittava
nostokapasiteettimme
mahdollistavat tehokkaan
betonielementti- ja
valmisraudoitetuotannon.

TEOLLISUUSMYYN TI

Loviisantie 8, PORVOO • Palvelemme arkisin 8-19, lauantaisin 9-17, sunnuntaisin 12-16
Keskus 020 759 8020 • Yritysmyynti 040 519 5442
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Valmisraudoitteet
Betonielementtien lisäksi valmistamme FIsertifioituja valmisraudoitteita. Pystymme toimittamaan esimerkiksi katkaistuja ja taivutettuja
raudoitteita valmiissa nipuissa sekä hitsattuja
tai sidottuja raudoituselementtejä.

Meiltä voit tilata raudoituksen niin pientalorakentamiseen kuin suuriinkin kohteisiin.
Tarvittaessa huolehdimme myös raudoitusten
asentamisesta.
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PALVELEVA

LÄHIRAUTAKAUPPA!
Simolinintie 3, 06100 Porvoo | www.simolin.fi

YRITYSPALVELU
Oskar Karlsson
oskar.karlsson@simolin.fi
040 755 4662

Tore Wickström
tore.wikstrom@simolin.fi
040 500 4496

Kim Nylaner
kim.nylander@simolin.fi
040 756 6818

SAHAUSPALVELU
Teemu Paakkunainen
teemu.paakkunainen@simolin.fi, sahauspalvelu@simolin.fi
040 808 5444
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Kiinteistöhuolto
Tarjoamme kiinteistöhuoltopalveluja teollisuuden
toimijoiden lisäksi julkiselle sektorille sekä asuinja liikekiinteistöille.

PALVELUMME KATTAA MUUN MUASSA
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Lumityöt ja hiekoitukset
Talonmies- ja huoltotyöt
Pienet ja suuret korjaustyöt
Ruohonleikkuun, vesakointi- ja raivaustyöt
Vihertyöt
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“Joskus sitä vaan tarvitaan lisää”
Etsimme ja toimitamme ammattilaisia toimihenkilöja teollisuusaloille, kun tulee tarve saada
lisää resursseja henkilöstötarpeisiin.

Henkilöstöpalvelut Oy
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Asbesti- ja haitta-ainetyöt
Asbestikartoitukset
Timanttiporaukset ja -sahaukset
Kallion kiilaukset

www.piikkijapora.fi

maske.fi

• www.jssuomi.fi

Porvoon Maske Oy | Nybyntie 153, 06850 KULLOO | Puh. 0207 661 209

