Jo vuodesta

1995
lähtien

Vastuullista rakennuspalvelua

Luotettavasti ja
laadukkaasti

Vahvuutena
ammattilaiset

RAKMASTER on pääkaupunkiseudulla toimiva
saneeraus- ja remontointitöiden ammattilainen.
Olemme erikoistuneet modernien ja laadukkaiden
linjasaneerausten toteuttamiseen.

Palveluhenkisyys, parhaiden ratkaisujen löytäminen,
tavoitettavuus sekä tehokkuus ovat Rakmasterin
arvoja.

Palvelemme taloyhtiöitä, yrityksiä, yksityishenkilöitä ja
yhteisöjä erikokoisissa saneeraus- ja remonttikohteissa
saunaosastoista porraskäytäviin ja huoneistoremonteista kokonaisiin taloyhtiöihin. Vuonna 1995 sitten
perustettu perheyritys kasvaa kovaa vauhtia ja
työllistää omien 25 asentajan lisäksi yli 30 muuta
rakennusalan ammattilaista.
Palvelumme

• Linjasaneeraukset

Pääurakointikohteissamme sähkö-, lvi- ja iv-työt
hoidetaan luotettavien kumppaniemme toimesta.
Rakennustyöt hoidamme pääosin itse. Käytämme
moderneja työmetodeja, kuten imupurkua, ruiskurappausta ja korkeapainepumppuvalua, joiden ansiosta
työläät ja sotkuiset työvaiheet sujuvat aiempaa
nopeammin ja siistimmin.

• Huoneistoremontit • Kylpyhuonesarjat

Rakmaster Oy
Hämeentie 22, Tsto 1 F107, 00350 Helsinki
Käynti Ässänrinne 2E:n porttikäytävän kautta
050 550 5933, 040 031 7715
asiakaspalvelu@rakmaster.fi
www.rakmaster.fi

• Pääurakointi

Rakmaster on linjasaneerausten asiantuntija.

Vastuullista rakennuspalvelua.

KYSELYT JA TILAUKSET:
niko@bekason.fi
Niko Grönthal
0400 517 603
www.bekafloor.fi

betonilattiat
• Useita viikkoja lyhyempi kuivumisaika verrattuna märkäbetoniin
• Ekologinen vaihtoehto • Nopeasti pinnoitettavissa
• Massalla vähäinen kutistuma

Linjasaneeraukset

Linjasaneeraus on taloyhtiön vaativin ja laajin kunnostusprojekti.
Modernilla ja ammattimaisella tavalla suunniteltu ja tehty linjasaneeraus parantaa asuinmukavuutta ja nostaa kiinteistön arvoa.
Yksityiskohtainen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa on onnistuneen linjasaneerauksen edellytys. Koska putkiremontin yhteydessä
tehdään paljon purkutöitä, on järkevää päivittää samalla myös talon
muuta tekniikkaa, esimerkiksi ilmanvaihto-, lämmitys-, sähkö- tai telejärjestelmiä. Meiltä onnistuu myös yhteisten tilojen ja piha-alueiden
kunnostus. Usein saneeraukseen yhdistetään myös osakaskohtaisia
muutostöitä, joita varten Rakmasterilla on oma remonttihenkilöstö.

Toteutamme
vuosittain
kymmeniä
taloyhtiökohteita.

Monikanavaista
tiedottamista

LINJASANEERAUKSET 2018–2020
As Oy Bostads Ab
Stenhagsvägen 10, Helsinki
• 27 huoneistoa ja saunaosasto

Osakkaiden huomioiminen ja tehokas tiedottaminen eri työvaiheissa ovat tärkeässä roolissa hyvän
lopputuloksen saavuttamisessa.

As Oy Apollonkatu 17, Helsinki
• 22 huoneistoa

Rakmasterin käyttämän HomeRun.net-palvelun kautta saneerauskohteen osakkaat saavat ajantasaista tietoa remontin
etenemisestä, voivat valita huoneistokohtaiset tuotteet netissä
tai käydä keskustelua urakoitsijan kanssa. Osakkaat saavat
halutessaan tiedotteet myös sähköpostilla tai tekstiviesteillä.

Tiedottaminen on tärkeä osa
onnistunutta linjasaneerausta.

As Oy Tykistökatu 9, Helsinki
• 18 huoneistoa
As Oy Kotikonnuntie 2, Helsinki
• 92 huoneistoa
As Oy Laajasuontie 17, Helsinki
• 4 huoneistoa, pienkerrostalo
As Oy Vespertie 4, Helsinki
• 28 huoneistoa
As Oy Sankaritie 9, Helsinki
• 52 huoneistoa
KATSO REFERENSSEJÄMME:
rakmaster.fi/referenssit

Vastuullista rakennuspalvelua.

Luotettavasti ja asiantuntevasti
» Linjasaneeraukset
 Kokonaisvaltainen kumppani
linjasaneerausprojekteihin
 Pitkä ja monipuolinen kokemus
 Alan parhaat ammattilaiset ja
laaja kumppanuusverkosto

JRA-Sähkö Oy

» Palvelut

 Sähköurakointi
 Sähköasennukset
 Huoneistosaneeraukset
 Toimitilasaneeraukset
 Teollisuuden sähkötyöt
 ATK – ja antenni asennukset
 Kuituhitsaukset
 Sähkösuunnittelu

www.jra-sahko.fi

Kylpyhuoneremontit

REFERENSSEJÄ

Teinintie 15-17, Helsinki
• 66 huoneistoa
Harakantie 10, Espoo
• 59 huoneistoa
Kivenhakkaajankuja 1, Espoo
• 54 huoneistoa
Mantelikuja 6, Espoo
• 48 huoneistoa
Vallikallionkuja 5, Espoo
• 24 huoneistoa

Tyytyväiset asiakkaat ovat paras mainoksemme.
Toteutamme suuret ja pienet kylpyhuoneremontit
vankalla ammattitaidolla. Palveluumme kuuluu
rakenteiden kosteuden mittaus ja tarvittaessa
vaurioiden korjaaminen ja kuivaaminen. Taitavilla
asentajillamme on VTT:n myöntämä märkätilaasentajan sertifikaatti, ja käytämme sertifioituja
vesieristetuotteita.
Toteutamme yksittäisiä remontteja sekä sarjaurakoita, joissa uusitaan kaikki taloyhtiön kylpyhuoneet teknisesti ja visuaalisesti ajanmukaisiksi.
Vastuullista rakennuspalvelua.

• iv-hormien sukitus
• iv-urakointi, puhdistus, mittaus ja säätö
• hormikartoitukset
Suomen Hormistokeskus Oy

020 730 4030

hormistokeskus.fi

Yli
oden
20 vu ksella
u
kokem

Huoneistoremontit

REFERENSSEJÄ

Hoidamme kodin remontit laadukkaasti alusta loppuun:
suojaus, purkutyö ja purkujätteen poistaminen, tasoitukset,
maalaukset, tapetointi, parkettien asentaminen, listoittaminen
jne. Tarkkaan valittujen kumppaniemme avulla hoidamme
myös kohteiden vaativatkin lvi-, iv- ja sähkötyöt.

Kodin remontit avaimet käteen -periaatteella.

Arkadiankatu 33 , Helsinki

• 240 m², huoneistoremontti
Bulevardi 10, Helsinki

• 220 m², huoneistoremontti,
edustustila, saunaosasto
terassilla

Hietalahdenranta 15, Helsinki
(3 HUONEISTOA)
• 150–250 m², huoneistoremontti
Katajanokankatu 1, Helsinki
• 350 m², huoneistoremontti,
parvekkeen rakentaminen

Laadukas työ ja tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen
paras käyntikortti

Turvallisesti ja
luotettavasti
yli kymmenen
vuoden
kokemuksella.

Vastuullista rakennuspalvelua.

Luotettavaa kumppanuutta
jo vuodesta 1966

•
•
•
•

LVI-urakointi
talotekniset peruskorjaukset
LVI-huoltotyöt ja päivystys 24 h
jäähdytyslaite- ja kaukolämpötyöt

•
•
•
•

LVI-tarvikemyynti
kaupunkikaasuasennukset
kosteuskartoitukset
kuivauspalvelut

Luottamus syntyy kokemuksesta.
Takkatie 16 • 00370 Helsinki • puh. (09) 5064 220 • www.lahiputki.fi

• www.jssuomi.fi

Lähiputki-Yhtiöt on jo vuodesta 1966 toiminut RALA-pätevyyden
omaava perheyhtiö. Palveluvalikoimaamme kuuluvat:

