RAKENTAMISEN ERIKOISOSAAJA

LUOTETTAVA
KUMPPANI
TITAANI RAKENNUS OY on pääkaupunkiseudulla
toimiva korjausrakentamiseen erikoistunut yritys.
Erityisosaamistamme ovat taloyhtiöille toteutettavat linjasaneeraukset ja peruskorjausurakointi
sekä asuinkiinteistöjen rakentaminen.
Henkilökuntamme koostuu noin 25 rakentamisen
ammattilaisesta. Kaikki työntekijämme ovat koulutettuja alan ammattilaisia, ja heidän tekninen osaamisensa on monipuolista. Alihankinnassa käytämme vain
hyväksi todettuja ja luotettavia suomalaisia yrityksiä.
Kaikki työntekijämme ja alihankkijamme ovat toimineet
asunto-osakeyhtiöissä toteutettavissa urakoissa, joten
he osaavat huomioida asutuissa rakennuksissa työskentelyn vaatimat erityispiirteet.

TITAANI RAKENNUS OY
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noin 25 vakituista työtekijää
perustettu 2016
yksityisessä omistuksessa
liikevaihtoluokka 5-10 miljoonaa euroa vuodessa

Tasoitus ja maalaustyöt
ammattitaidolla,
niin sisällä kuin
ulkonakin.
TAKUUVARMA

TASALAATU

045 133 3780

LAADUN KULMAKIVET
IHMISET
Hyvästä työnjäljestä vastaavat ammattitaitoiset työntekijämme. Henkilöstömme ammattitaito
yhdistettynä hyvään johtamiseen takaa että työt tehdään oikea-aikaisesti oikeassa paikassa.
Tällöin tekeminen on tehokasta ja motivoivaa, mikä takaa onnistuneen lopputuloksen.

SUUNNITELMALLISUUS
Toteutamme urakat suunnitelmallisesti. Käytössämme on Titaani-laatujärjestelmä,
joka ohjaa urakoiden toteuttamista tarjouslaskennasta takuutarkastukseen saakka.
Teemme urakat aikataulutetusti ja laadukkaasti, joiden lähtökohtana on hyvin
suunnitteltu toteutus.

TIEDOTTAMINEN
Urakan aikainen tiedotus on merkittävää kaikkien osapuolten kannalta.
Silloin, kun jokainen hankkeeseen osallistuva tietää, mitä tehdään ja mitä tullaan
tekemään, vältytään epätietoisuudelta ja väärinymmärryksiltä.
Tiedottamisemme on aina oikea-aikaista ja selkeää, ja tarvittaessa tiedotus
hoidetaan eri kielillä.

KATSO VIDEO!
Mitä asiakkaamme
sanovat meistä?

Asukastiedotuksessa käytämme
HomeRun-tiedotuskanavaa.
Järjestelmän kautta asukkaat
pääsevät tekemään mm.
materiaalivalintoja ja
tilaamaan halutessaan lisämaksullisia muutostöitä.

LUOTTAMUS
Toimintamme perusarvoihin kuuluu luottamus.
Sen, minkä lupaamme
tehdä, teemme sovitun
mukaisesti ja sovitussa
aikataulussa.

Rakennamme tulevaisuutta vastuullisesti.

Palveluitamme:
• LVI-asennukset
• Rakennustekniset työt
• Viemäreiden pesut ja kuvaukset
• Erotinhuollot esim. sadevesi- ja rasvanerottimet
• Vuodonetsintä eri menetelmin ja niiden korjaukset
Ota yhteyttä, kun tarvitset ammattitaitoista
ja monipuolista LVI-osaajaa!

Tilaukset ja lisätiedot puh: 0400 801 801

LINJASANEERAUKSET

Osakasmuutokset

Titaani Rakennus Oy toteuttaa linjasaneeraukset kokonaisvaltaisesti avaimet käteen -periaatteella. Urakointia ohjaa
TITAANI-laatujärjestelmä, joka takaa, että työt tehdään suunnitelmallisesti, aikataulutetusti ja laadukkaasti ja tiedotus
hoidetaan oikea-aikaisesti. Linjasaneerauksia toteutamme
asiakkaan toiveiden ja tarpeen mukaisesti: perinteisesti
putket vaihtaen, sukittamalla, pinnoittamalla, tai näiden
yhdistelmiä käyttäen.

TITAANI-laatujärjestelmämme mukaisesti jokaiseen urakkaan
nimetään asukasmuutosvastaava. Hän vastaa kaikista urakan
aikana tulevista asukkaiden muutostöistä, niiden aikatauluttamisesta ja toteuttamisesta. Asukkaille muutostöiden
valitseminen ja tilaaminen on tehty selkeäksi ja vaivattomaksi.
Tavanomaisia muutostöitä linjasaneerauksen yhteydessä ovat
kylpyhuoneiden materiaalimuutokset, mutta lisäksi tarjoamme keittiö-, sauna-, ja koko asunnon kattavia remontteja.

”Toimin Espoossa sijaitsevan As Oy Kalasääksentie 4:n linjasaneerauksessa työnjohtajana.
Putkiremonteissa työnjohtajana toimiminen on mukavaa ja haastavaa, sillä yksikään päivä ei ole
samanlainen. Työmaalla tulee päivittäin eteen haastavia tilanteita, joista pitää luovia eteenpäin.
Palkitsevaa on silloin, kun haasteet saa selvitettyä, urakan saa hyvin tehtyä ja ajallaan valmiiksi.
Ja kaikista paras palkkio on, kun asukas kiittää onnistuneesta urakasta.”
- Heikki Ulvila, työnjohtaja

Jo 40 vuoden ajan olemme varustaneet suomalaiset
kiinteistöpesulat ja pyykinkuivaushuoneet
helppokäyttöisillä, energiataloudellisilla ja
varmatoimisilla Talpet-pesulakoneilla.

Markkinointi: Jorma Hyrske 09 6869 750
jorma.hyrske@talpet.fi, www.talpet.fi

VASTUUHENKILÖT LINJASANEERAUKSESSA
Jokaisen hankkeen toteuttamisesta vastaavat hankkeelle nimetty asukasmuutosvastaava, työmaapäällikkö, KVV-työnjohtaja,
vastaava työnjohtaja ja asukasmuutostöille nimetty erikoistimpuri.

ASUKASMUUTOSVASTAAVA

TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ /
VASTAAVA TYÖNJOHTAJAA

ĂĂ Toimii asukkaiden yhteyshenkilönä koko

ĂĂ Vastaa rakentamisen laadusta ja töiden

hankkeen ajan.

ĂĂ Sopii asukkaiden kanssa materiaalivalinnoista.
ĂĂ Tekee muutostyötarjoukset asukasmuutoksista.
ĂĂ Tekee työmaalle asukasvalintojen mukaisesti

ĂĂ
ĂĂ

huonekortit.

aikatauluttamisesta.
Vastaa työmaan turvallisuudesta.
Toimii tilaajan ja suunnittelijoiden yhteyshenkilönä.

ASUNTOTÖIDEN ERIKOISTIMPURI

KVV-TYÖNJOHTAJA

ĂĂ Vastaa, että asuntojen muutostöiden materiaalit ovat

ĂĂ Vesi-, viemäri-, ja ilmanvaihtotöiden työnjohtaja

oikea-aikaisesti oikeassa paikassa.

ĂĂ Vastaa, että työmaalla toteutetaan asukasmuutostyöt
sovitun mukaisesti ja työt täyttävät sille asetetut
laatuvaatimukset.
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Seinät sekä lattiat märkätiloihin Suomen Pintabetonilta!
Ja säästät aikaa projektissa.
Lattiavalut SPB1 massalla,
kuivumisaika 1-2 vuorokautta.
Seinien levytys vesitiiviillä XPS levyllä,
oikaisu ja vedeneristys samalla.

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

020 730 4030
www.suomenpintabetoni.fi

hormistokeskus.fi

Yli
oden
20 vu ksella
u
kokem

TOIMITILAMUUTOKSET
Toteutamme isot sekä pienet toimitilamuutokset asiakkaan
toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tarvittaessa toteutamme hankkeen ST-urakkamuotona. Vahvuutemme toimitilamuutoksissa ovat nopea toteutusaikataulu, aikataulussa
pysyminen ja viimeistelty lopputulos.

Kaikki työt toteutetaan osastoituina ja alipaineistettuina,
jolloin pölyn ja äänien leviäminen saadaan rajattua vain
työskentelyalueille. Tarvittaessa töitä tehdään kellon ympäri
kolmivuorotyönä. Viimeksi toteuttamamme toimitilaurakka:
Tikkurila Oyj:n pääkonttori.

Paremman palvelun lasiliike

Helsingin

LASIPAJA
Helsingin Lasiapaja Oy
Läkkisepäntie 14, 00620 Helsinki
Avoinna arkisin 7.30–16.00

Päivy
stys
24 h!

puh. 09 728 7838
info@lasipaja.fi
www.lasipaja.fi

Kaikki lasialan
palvelut:
• autojen lasit ja sivupeilit
• saunan lasit
• eristyslasit
• taulujen kehystykset
• välitilan lasit
• näyteikkunat
• peililiukuovet
• kuvio- ja lankalasit
• kiveniskujen korjaus
• peilit
• ovien lasit ym.

UUDISRAKENTAMINEN
Henkilöstöllämme on vuosien kokemus erilaisten ja
erikokoisten pientalorakennushankkeiden toteuttamisesta.
Tätä osaamista hyödynnämme jatkuvasti omatuotantona
rakennettavissa uudisrakennushankkeissamme.
Lisäksi toteutamme tilaustyönä yksilöllisiä rivi- ja omakotitaloja
asiakkaan suunnitelmien mukaan.

Tarvittaessa tarjoamme hankkeen toteutuksen ST-urakkana
(suunnittele ja toteuta) avaimet käteen -periaatteella.
Kivitalo- ja puuelementtirakentamisessa omaamme vankan
osaamisen. Pystymme toteuttamaan pientalot asiakkaan
toiveiden mukaisesti puuelementti-, kevytsora- tai valuharkkorunkoisina. Toimimme Lakka-kivitalojen yhteistyöyrityksenä.

Isot ja pienet
sähkötyöt hoitaa

Luotettavaa sähköurakointia!
Säynäskuja 4, 00560 Helsinki
010 271 2610, info@salamasami.fi
www.SalamaSami.fi

Sähköurakointi J.Varonen Oy
Hakaniemenranta 28 A, 00530 Helsinki
www.sahkovaronen.fi

Puustellinrinne 3 | 00410 Helsinki | puh. 010 326 6070
info@titaani.fi | www.titaani.fi

TIMO LAHTINEN
Toimitusjohtaja/laskenta
050 434 3049
timo.lahtinen@titaani.fi

RAIDO KINK
Työpäällikkö / laskenta
050 322 6411
raido.kink@titaani.fi
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• www.jssuomi.fi

luotettava
kumppani

HANNU HOVI
Työpäällikkö / laskenta
050 475 1359
hannu.hovi@titaani.fi

Löydä putkiremontin UUSI ULOTTUVUUS | www.silotek.fi

