LUMENPUDOTUKSET
Suoritamme talvisin lumenpudotuksia turvallisin
työmentelmin ja ammattitaitoisesti. Huoltosopimuksella varmistat palveluiden
saatavuuden 24/7

KATTOJEN KORJAUS
Suoritamme kattojen korjauksia aina pienistä remonteista
purkuihin ja uusien kattojen
asennuksiin. Kokemusta ja
ammattitaitoa on kertynyt sekä
pientalojen, että pääkaupunkiseudun kerrostalojen kattoremonteista
Korjaustoimenpiteitä ovat mm.
+ katon turvatuotteiden
korjaukset ja parannukset
+ konesaumakattojen saumojen tiivistykset
+ kattojen maalaukset
+ peltityöt
+ kourujen korjaukset
+ kattovuotojen korjaukset
HUOLTOSOPIMUS
Tekemällä huoltosopimuksen varmistat
kustannustehokkaat
palvelut 24/7

KATTOJEN PESU & PINNOITUS
Teemme tiili-, mineriitti-, peltija huopakattojen pesut huolellisesti ja edullisesti. Pesun lisäksi
suojaamme pestyn kattomateriaalin katon elinkaaren
pidentämiseksi
Pinnoittamalla juuri pesty katto
voidaan taata katon:
+ vedeneristyskyky
+ suoja sammaloitumista
vastaan
+ suoja pakkasrapautumista
vastaan
+ suoja ruostetta vastaan
+ maalauksissa myös uusi
kestävä väri
+ suoja myös UV-säteilyä ja
ilmansaasteita vastaan

RAKENNUSPALVELUT

RAKENNUSPALVELUT

TIKRUSAN
Tikrusan Oy on luotettava ja ammattitaitoinen rakennusalan palveluita
tarjoava yritys. Työskentelemme
sekä yrityksille, että yksityisille
talouksille. Tarjoamme rakennusalan
kaikki palvelut kattavasti, nopeasti ja
vaivattomasti kätevästi yhdellä
yhteydenotolla. Kauttamme saat
niin rakennusalan kuin sähkö- ja
putkialan ammattilaisetkin projekteihinne ja halutessasi kaiken
avaimet käteen -periaatteella.
Toimipisteemme ovat Helsingissä ja
Lahdessa.
TIKRUSAN HUOLTOSOPIMUS
Huoltosopimuksella kiinteistön
katon kunto tarkastetaan vuosittain.
Varsinkin taloyhtiöille ja
isännöitsijöille soveltuvalla huoltosopimuksella varmistetaan, että
katto sekä katon turvatuotteet
pysyvät kunnossa - tarkastusten
yhteydessä suoritetaan myös ennalta sovitut huoltokorjaukset.

TUTUSTU NETISSÄ
Referenssejä, kuvia kohteista ja
lisää tietoa yrityksestämme
W W W .T I K R U S A N . F I
YLI 4000 KOHDETTA TAKANA +
MUTKATTOMAT MENETTELYT +
LUOTETTAVA SUOMALAINEN +

KATTOPALVELUT

TIKRUSAN OY

TOIMINTAPERIAATTEET
1. ARVIOINTI / KARTOITUS
Arvioimme ja kartoitamme
kohteen ja teemme tarvittavat
tutkimukset jonka jälkeen
annamme korjaus- / kustannusarvion.
2. TARJOUS
Annamme sinulle kirjallisen
tarjouksen, josta selviää alustava
aikataulu sekä materiaali- ja
työkustannukset.
3. SOPIMUS
Tehdään yhdessä kirjallinen
sopimus, jossa on kaikki kulut ja
työkustannukset eriteltyinä.
4. TYÖ JA LOPPUSIIVOUS
Suoritamme rakentamisen sekä
loppusiivouksen työn ollessa
valmis.

YHTEYSTIEDOT
Ville Heiskanen
Toimitusjohtaja
ville.heiskanen@tikrusan.fi
020 734 7020
Anssi Wallin
Myyntipäällikkö
anssi.wallin@tikrusan.fi
0400 148 804
Petri Lindfors
Vahinkokartoittaja
vahinkokartoitukset@tikrusan.fi
0400 148 699

