HYVÄ SAUMA!

RAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
RAKENNUSPINNOITUS RANTANEN OY palvelee KaakkoisSuomen alueella toimivia kiinteistö- ja taloyhtiöitä, rakennusliikkeitä sekä yksityisasiakkaita. Olemme toimineet rakennusalalla 90-luvun alusta alkaen. Tavaramerkkimme on huolellinen
ja korkealaatuinen lopputulos. Omien sitoutuneiden työntekijöidemme lisäksi kohteissamme työskentelee luotettavia
yhteistyökumppaneita. Kattavan kumppaniverkostomme
ansiosta pystymme tarjoamaan kustannustehokkaasti myös
laajempia kokonaisuuksia, kuten mittavia huoneistoremontteja
tai linjasaneerauksia.

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.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

www.betton.fi

ELEMENTTISAUMAT OVAT TÄRKEÄ
OSA JULKISIVURAKENNETTA
Elementti- ja uusintasaumaukset ovat erikoisosaamistamme.
Tiiviit saumat parantavat rakennuksen energiatehokkuutta, ja
säännöllinen huolto pidentää rakennuksen elinkaarta. Hyvin
hoidettu julkisivu kestää 50 vuotta. Uusintasaumaus tulee teettää
ajoissa, koska saumojen tekninen ikä on vain 10–20 vuotta.
Saumat kovettuvat ja menettävät elastisuuttaan, mikä aiheuttaa
rakennukselle vesivuotoriskin. Ajoissa tehty uusintasaumaus
tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin mittava julkisivu- tai
vesivuotokorjaus.

PALVELUMME
Rakentaminen
• Rakennustyöt
perustukset, runkotyöt, vesikattotyöt, piharakennukset,
aidat, terassit, muuraustyöt, julkisivuverhousasennus,
ovi- ja ikkuna-asennukset
• Laatoitustyöt
vesieristykset VTT:n vesieristyssertifikaatilla,
laatoitustyöt
• Rakennustekniikka
vastaavan työnjohtajan palvelut, määräja kustannuslaskenta
• Sisäilmakorjaukset
rakenteiden tiivistykset
• Putki- ja ilmastointityöt sekä Sähkötyöt
luotettavan aliurakoitsijan kautta

Pinnoitus
• Julkisivutyöt
julkisivu- ja parvekeremontit, huoltomaalaukset,
ikkunamaalaukset
• Lattiapinnoitukset
mattotyöt, parketti- ja laminaattiasennukset,
listoitustyöt, kylpyhuoneiden massalattiat
• Sisäpuoliset uudis- ja korjausrakennustyöt
maalaus- ja tapetointityöt, huoneistoremontit,
porrashuoneiden kunnostustyöt, sauna- ja
kylpyhuoneremontit, kalusteasennukset, muut
kiinteistöremontit, vesivahinkokorjaustyöt

Saumaus
• Elastiset saumaukset
elastiset saumaukset uudis- ja peruskorjauskohteissa,
elementti- ja ikkunasaumaukset,
äänieristesaumaukset, ilmavuotokorjaukset
• Uusintasaumaustyöt
Uusintasaumaukset kaikkiin kohteisiin
• Silikonityöt
saniteettitilojen silikonisaumaukset,
akryylisaumaukset, palosilikonityöt
• Uretaanivaahdotukset
ikkunoiden, ovien ja muiden rakennusosien
uretaanivaahdotukset

• Saumausmassat, kaikki merkit
• Saumausnauhat
• Silikoni- ja akryylimassat

• Sauman pohjanauhan valmistus
• Betonin korjauslaastit
• Saumaustyökalut ja varaosat
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JOITAKIN REFERENSSEJÄMME
•

Saunakivenkatu 10, julkisivusaneeraus, 2018

•

Miilukatu 5, julkisivusaneeraus, 2017

•

Miilukatu 3, julkisivusaneeraus, 2016

•

Maininkikatu 10–11, julkisivuremontti, 2015

•

Punkkerikatu 11, julkisivuremontti, 2015

•

Korpikunnaankatu 5, vesikattotyöt, 2015

•

Myrskykuja 19, ulkomaalaukset, 2014

•

Pellonmäenraitti 4–6, ulkomaalaustyöt, 2014

•

Rakennusteknisiä töitä ja maalauksia käsittävää
vuosisopimusurakointia useille julkisille toimijoille

Tutustu lisää kotisivuillamme
www.rprantanen.fi

PS PUTKITYÖ OY

Laadukkaat LVI-ratkaisut toiveidesi mukaan
Niko 040 592 4219
Simo 040 592 4236
Teollisuuskatu 2, Lpr • psputkityo@gmail.com
Katso lisää sivuiltamme: www.psputkityo.fi

• www.jssuomi.fi
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