
JOTTA KOTI TOIMISI



ARVOMME
ovat luotettava kumppanuus, 
asiakastyytyväisyys, perhe-
yrityksen yhteisöllisyys sekä 
laadun ja osaamisen jatkuva 

kehittäminen.

MISSIOMME
on toimittaa toimivia ja energia-
tehokkaita LVIAK-järjestelmiä 
luotettavasti ja suunnitellusti 
tarvikkeista asennukseen.

VISIOMME
on olla halutuin ja luotettavin 

yhteistyökumppani toimialueel-
lamme.

IISALMEN PUTKIASENNUS OY on vuodesta 1979 asti toiminut 
täyden palvelun LVIAK-yritys. Tarjoamme Ylä-Savon alueella 
kattavat lämpö-, vesi-, ilma-, automaatio- ja kylmälaitepalvelut. 
Hoidamme alamme työt koko rakennuksen elinkaaren ajan suun-
nittelusta laitetoimituksiin ja laitteiden asennuksiin sekä huoltoon. 
Meitä saa myös joustavat rahoitusratkaisut ja maksuehdot. 

Vuosikymmenten kokemus vaativista LVIAK-alan töistä, vankka 
insinööriosaaminen ja modernit työkalut, kuten 3D-suunnitteluoh-
jelmistot, takaavat onnistuneet projektit. Ymmärrämme asiak-
kaidemme todelliset tarpeet ja toteutamme juuri niihin sopivat 
ratkaisut ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. 

Käytämme ja myymme tunnettujen 
brändien korkealaatuisia ja pitkäikäisiä 

tuotteita. Ammattitaitoisella huollolla 
voimme pidentää laitteiden käyt-

töikää entisestään. 

Asiakaspohjamme on laaja ja 
monipuolinen sisältäen taloyhtiöitä, 

kuntia ja yrityksiä lähes kaikilta toimi-
aloilta. Pitkäaikaiset, luottamukselliset 

asiakassuhteet ovat kunnia-asiamme, niinpä 
huolehdimme asiakkaistamme läpi urakan. 

LUOTETTAVA KUMPPANI



climecon.fi



Putkiremontit ovat taloyhtiöiden mittavimpia remontteja. Haluamme tehdä suurista ja usein 
hankaliksi koetuista remonteista sujuvia ja mahdollisimman miellyttäviä. Niinpä hoidamme 
koko putkiremontin itse suunnittelusta toteutukseen. Näin asukkaat tietävät, kuka asioista on 
vastuussa ja kehen ottaa yhteyttä, jos jotain kysyttävää ilmenee. 

Räätälöimme putkiremontit sekä taloyhtiön että asukkaan tarpeiden mukaan. Yksinkertaisim-
millaan putkiremontti voikin olla vain käyttövesiputkien uusiminen. Yleensä samalla uusitaan 
myös viemäriputket, kylpyhuoneet ja osa sähköjärjestelmistä. Putkiremonttia suunnitellessa 
kannattaa miettiä kokonaiskustannuksia pitkällä tähtäimellä ja huomioida, että hyvin hoide-
tussa taloytiöissä asunnot säilyttävät arvonsa. Meiltä saa taloyhtiön tarpeisiin sopivan, edul-
lisen kokonaistarjouksen, joka pitää. 

Putkiremontin yhteydessä toteutamme myös osakasmuutostöitä, kuten keittiöremontteja ja 
kylpyhuoneen laajennuksia. Putkiremontin yhteydessä lisätyöt hoituvat nopeasti ja edullisesti. 

Suurissa remonteissa hyvä tiedottaminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Informoimme asuk-
kaita läpi projektin jakamalla tiedotteita asun-
toihin ja taloyhtiön ilmoitustaululle. Asukkaat voivat 
myös tulla keskustelemaan kanssamme asukasilloissa, 
tiedotustilaisuuksissa sekä omissa kodeissaan remontin 
aikana. Haluamme tavoittaa myös sijoitusasuntojen omistajat ja 
tilapäisissä asunnoissa asuvat osakkaat, joten meihin saa yhteyden myös 
verkossa. 

Aktiivisella tiedottamisella varmistamme, että yksilölliset remonttitoiveet voidaan huomioida 
ajoissa ja remontin ajan kotona asuvat tietävät kaikista erikoisjärjestelyistä. Meille on tärkeää, että 
asukkaat tietävät, miten remontti etenee ja kuinka heidän kannattaa toimia remontin aikana. Näin 
voimme toteuttaa remontin asukasystävällisesti erilaiset elämäntilanteet ja toiveet huomioiden.

PUTKIREMONTIT

KAIKKI UUTUUSTUOTTEEMME LÖYDÄT OSOITTEESTA WWW.GUSTAVSBERG.FI



Suomalainen Wavin-Labko on ympäristö- ja 
vesienkäsittelyteknologian kärkinimi 

Meillä on yli 50 vuoden kokemus tehokkaiden ja 
luotettavien erotinjärjestelmien, jätevesijärjestelmien, 
hulevesijärjestelmien sekä erilaisten putki- ja 
kaivojärjestelmien suunnittelusta ja valmistuksesta.  

Laadukkaat ympäristöystävälliset tuotteet, monipuolinen 
valikoima ja vahva ammattitaito tekevät meistä 
luotettavan kumppanin Sinunkin rakennushankkeeseen. 

Laadukkaat 

ratkaisut
jokaiseen kohteeseen

Lue lisää kotisivuiltamme: www.wavin-labko.fi



Puhdas sisäilma on tärkeää sekä terveyden että viihtyisyyden kannalta.
Kattava huoltopalvelupakettimme varmistaa, että kodeissa ja työpai-
koilla hengitetään puhdasta ja raikasta ilmaa. Hoidamme ilmanvaihto-
verkoston tasapainomittaukset, kuvaukset ja puhdistukset. 

Tarjoamme käteviä, jatkuvasti voimassa olevia huoltopaketteja, jotka 
takaavat säännölliset huoltokäynnit sovittuna ajankohtana. Sopiva huone- 
lämpötila lisää asumismukavuutta. Lämpöpumppu on energiatehokas ja 

ekologinen ratkaisu asunnon ja liiketilan lämmittämiseen. 
Tarjoamme helpon ja kustannustehokkaan kokonaispalvelun, 
johon sisältyy laadukas lämpöpumppu tai kylmälaite, laitteen asennus sekä 
huolto. Oikein ja säännöllisesti huolletut laitteet kestävät pitkään ja niiden takuuai-
kakin on normaalia pidempi. 

Voimme hoitaa myös luvanvaraiset kylmälaiteasennukset vankalla
ammattitaidolla.

RAIKAS JA LÄMMIN KOTI

www.flaktwoods.fi



 LVIS-purkutyöt 
 Metalliromutukset (öljysäiliöt, kattilat,varaajat ym.) 
 Rakennustekniset purkutyöt 
 Timanttisahaukset 
 Uudelleeneristykset www.asbrak.fi

Palvelumme: Lisäksi suoritamme:
 Asbestikartoitukset ja asbestin purkutyöt
 Homesaneeraukset 
 Kreosoottipurku 
 Ilmamittaukset 
 IV-kanavien kuvaus ja puhdistus (Pohjois-Savon alue) 
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Teollisuuskatu 17
74120 Iisalmi

puh. 017 770 0700

Avoinna arkisin klo 7–17 ja lauantaisin klo 9–14

www.ipa.fi

IISALMEN
PUTKIASENNUS OY
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Katso uusimmat tarjoukset
HARTIKAINEN.COM


