STADIN SANEERAAJA

LAATU
EROTTAA JOUKOSTA

RAKENNUS GRAHN OY on korjausrakentamisen osaaja ja perheyritys, joka palvelee jo
kolmannessa sukupolvessa. Asiakkaitamme
ovat pääasiassa taloyhtiöt sekä yritykset ja
yhteisöt. Toimimme pääkaupunkiseudulla ja
tarvittaessa muuallakin Etelä-Suomessa noin
60 ammattilaisen voimin.
Vahvuutemme on hyvä ja kohteen käyttäjät
huomioiva asiakaspalvelu. Olemme saaneet
paljon kiitosta asiakaslähtöisestä asenteestamme ja hyvästä tiedottamisesta korjaushankkeiden aikana. Myös korkeatasoinen työnjälki on meille kunnia-asia.

Esitteen kuvat ovat työmailtamme.

ARVO
KOHTEET

ME VÄLITÄMME. OIKEASTI.

Olemme erikoistuneet vanhojen rakennusten ja arvokiinteistöjen saneerauksiin, ja suurin osa kohteistamme
onkin yli satavuotiaissa taloissa. Vuosien mittaan
olemme saneeranneet mm kerrostaloja, edustustiloja, arvohuviloita ja ullakkoasuntoja.
Meillä on kokemusta myös Museoviraston
suojelemista kohteista. Toteutamme
jokaisen työn talon henkeä kunnioittaen.
Erikoisalaamme ovat erikoiset ja haastavat
korjaushankkeet. Olemme tehneet monia laajoja peruskorjauksia, joissa uusitaan kaikki rakenteita
myöten. Myös harvemmin käytetyt materiaalit ja poikkeavat arkkitehtoniset ratkaisut ovat meille tuttuja.

Parketti Uljala Oy
0400 507 353 • parkettiuljala@gmail.com

0400 803 154
jani.saarinen@jax.fi
WWW.JAX.FI

Parketin hionnat, asennukset, korjaukset,
sävytykset ja värjäykset.
Myös laminaatti- ja vinyylilattiat.

VANHAN RAKENNUKSEN REMONTOINNISSA YLLÄTYKSET OVAT ENEMMÄN SÄÄNTÖ KUIN POIKKEUS.
PITKÄN KOKEMUKSEMME ANSIOSTA SELVIÄMME HAASTAVIMMISTAKIN TILANTEISTA.

KAIKKI ALAN TIMANTTITYÖT
Siistiä timanttiporausta ja -sahausta. Mm. linjasaneerausten
timanttityöt, oviaukot, ikkuna-aukot, läpivientireiät ym.

Pekka Hyvämäki

040 771 2154

posti@nurmijarventimanttiporaus.fi
Nurmijärven Timanttiporaus Oy on kuulunut korkeimpaan
luottoluokkaan AAA® yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta.

www.nurmijarventimanttiporaus.fi

Teemme monipuolisesti erilaisia korjausrakentamisen
töitä. Meiltä onnistuvat esimerkiksi liiketilojen, myymälöiden, ravintoloiden ja julkisten tilojen korjaukset sekä
erilaisten tilojen käyttötarkoituksen muutostyöt.

ERIKOIS
KOHTEET

Olemme toteuttaneet myös lukuisia korjaus
ja muutostöitä teknisissä laitesaleissa.
Useat näistä ovat pitäneet sisällään myös
murtoluokiteltuja rakenteita mm. väliseiniä, ovia ja kaltereita.
Yksi erikoisaloistamme on parvekkeiden ja pihakansien korjaukset tapauksissa, joissa vesi pääsee
vuotamaan rakenteisiin.

KORJAAMME JOKAISEN KOHTEEN SEN ERIKOISPIIRTEET TARKASTI HUOMIOIDEN.

RAKENNUS GRAHN LUOTTAA
AUTOJEN HANKINNOISSA JA
HUOLLOISSA HELSINGIN
FORD STORE LAAKKOSEEN.

Katso 360-kuva sähköisestä versiosta.

Haitta-ainetutkimukset
Rakennekosteusmittaukset
010 524 8000
labesto.fi

kovimmat
duunit.
pehmeimmät
arvot.

Kotimaista konevuokrausta jo yli 30 vuotta.
Huippusijainti KEHÄ I:llä!
RT-Konevuokraus Oy | Isonpellontie 5, 00720 Helsinki | www.rt-konevuokraus.fi

TARJOAMME KOKONAISVALTAISTA PALVELUA JA SAAT KAUTTAMME SANEERAUKSEN
KAIKKI VAIHEET PURKUTYÖSTÄ LOPPUSIIVOUKSEEN.

KULJETUSPALVELUT
 MAANSIIRTOTYÖT
 VAIHTOLAVAT  JÄTELAVAT
 KANNELLISET JA LUKITTAVAT LAVAT
 ASBESTILAVAT


PURKUTYÖT  TIMANTTITYÖT
 KONETYÖT  LOUHINTATYÖT
 ASBESTIPURKU JA ASBESTIKARTOITUS
 HAITTA-AINEPURKUTYÖT


LINJA
SANEERAUKSET

L
L

Toteutamme linjasaneeraukset sovitussa aikataulussa
kohteen erityispiirteitä kunnioittaen, laadusta tinkimättä. Otamme huomioon asukkaiden yksilölliset
toiveet – meille jokainen asunto on ainutlaatuinen. Kiinnitämme erityistä huomiota
työmaan siisteyteen ja pölynhallintaan
koko remontin ajan.
Eniten linjasaneerauksia teemme Helsingin kantakaupungin vanhoissa kiinteistöissä.
Haastavissa projekteissa korostuu vankka kokemuksemme vanhojen rakennusten saneeraamisesta. Luonnollisesti meiltä onnistuvat myös
uudempien rakennusten linjasaneeraukset.

-neloset
-neloset

paremman palvelun putkiliike
paremman palvelun putkiliike

puh. 010 320 4330
www.lvineloset.fi
puh.
010 320 4330
Linjasaneeraukset
www.lvineloset.fi

L

-neloset

Kaukolämpötyöt

p a r e m m a n |pIlmastointityöt
alvelun putkiliike
Jäähdytystyöt

24h putkihuolto

puh. 010 320 4330

Sähköpalvelu neloset Oy
Puh. 010 326 3530  www.neloset.fi

MIKROBISANEERAUKSET
Teemme home- ja muita mikrobikorjauksia
pääasiassa taloyhtiöille. Varsinaisten
korjaustöiden ohelle olemme mukana
selvittämässä vaurioiden syytä, mikä vaatii
usein rakenteiden perusteellista
tutkimista. Pidämme aina tarkasti huolen,
ettei mikrobit pääse leviämään
ympäröiviin tiloihin.

KIINNITÄMME ERITYISTÄ HUOMIOTA SUOJAUKSEEN JA PÖLYNHALLINTAAN,
JOTTA YMPÄRÖIVILLE TILOILLE AIHEUTUISI KORJAUSTÖISTÄ MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN HAITTAA.

Teemme vuosittain useita satoja vahinkosaneerauksia,
pääasiassa vesi-, mikrobi- ja palovahinkokorjauksia.
Meillä on kokemusta suuristakin kohteista ja keskenään todella erilaisista tapauksista. Tarvittaessa pystymme aloittamaan työt hyvinkin
nopeasti.

VAHINKO
SANEERAUKSET

Huolehdimme kaikista työvaiheista
kartoittamisesta ja purkamisesta aina
valmiiseen pintaan asti. Monet työvaiheista
hoidamme kokonaan itse ja loput toteutamme
luotettavien kumppaneidemme kautta. Kokenut
projektinjohtomme varmistaa saumattoman yhteistyön ja aikataulussa pysymisen.

Koneet ja tarvikkeet omaksi tai vuokralle
Lisätu
r

Sähkötyökalut | myynti, vuokraus, oma huolto
Palokatkotuotteet | Liimat | Uretaanit
a sähköt
va
Imurit | Naulaimet
Konekiinnikkeet | Alipaineistus
Suojaustarvikkeet | Teipit
takuu
Hengitys- ja kuulosuojaimet ym.
Kysy lisää
!

www.luki.fi

OULUNKYLÄ Liukumäentie 2, Helsinki
040 358 5551 | myynti@luki.fi | Avoinna ark. klo 7–17

kaluille
yö

LUKI-

TUONTI

• www.jssuomi.fi

Olympiaranta 1 | 00140 Helsinki | Puh. 040 350 8626
info@rakennusgrahn.com | www.rakennusgrahn.com

