HUONEISTOREMONTIT
Teemme huoneistoremontit
lattiasta kattoon vuosien
kokemuksella. Ota yhteyttä jo
tänään ja laadimme yhdessä
kustannusarvion remontillesi.
Tarvittaessa järjestämme
rahoituksen kattamaan
remonttisi kustannukset.

KYLPYHUONEREMONTIT
Kylpyhuoneremontti on aina
hyvä teettää ammattilaisella,
jolla on tarvittavat sertifikaatit
märkätilojen saneerauksiin.
Yrityksemme työntekijöillä on
VTT:n myöntämät vedeneristyssertifikaatit sekä
työntekijämme käyvät säännöllisesti koulutuksissa
pysyäkseen ajantasalla
päivittyvistä määräyksistä.

MAISEMOINTI- JA PIHATYÖT
Teemme pihatyöt alkaen
omakotitaloista aina
julkissektorille asti. Suunnittelemme aina asiakkaan kanssa
yhdessä pihan kunnostustyön
ja toteutamme työn sovitussa
aikataulussa suunnitelman
mukaisesti.

VAHINKOKARTOITUKSET
Vahingon sattuessa ota
yhteyttä ammattilaiseen, joka
suorittaa vahinkokartoituksen. Kartoituksessa selviää,
kuinka suuresta ongelmasta
on kyse ja saat korjausehdotuksen heti kartoituskäynnin
yhteydessä.

ASBESTIKARTOITUKSET JA
PURKUTYÖT
Saneerauskohteissa on
suoritettava asbestikartoitus,
mikäli on syytä epäillä, että
rakenteissa on asbestia. Mikäli
kohteessa on asbestia
hoidamme luotettavan
asbestikartoituksen lisäksi
myös itse asbestipurkutyöt.

Vesivauriot ja muut
kosteushaitat on hyvä tutkituttaa ammattilaisen toimesta, jolloin ongelma saadaan
nopeasti paikannettua.
Tikrusan Oy on erikoistunut
kosteuskartoituksiin ja
kosteusvaurioiden korjaamiseen. Kauttamme saat yhdellä
puhelinsoitolla kartoittajan
suorittamaan kartoituksen
sekä samalla työmiehet
suorittamaan tarvittavat
korjaustyöt.

KATTOTYÖT
Teemme kattotyöt alkaen
pienistä kattotöistä aina
isompiin projekteihin asti.
Vahva rakennusalan
kokemuksemme takaa, että
kattosi toimii oikein ja kestää
Suomen vaativat ilmasto-olosuhteet.

RAKENNUSPALVELUT

RAKENNUSPALVELUT

TIKRUSAN OY
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 niin
rakennusalan kuin sähkö- ja putkialan ammattilaisetkin projekteihinne
ja halutessasi kaiken avaimet käteen
-periaatteella.
Toimipisteemme ovat Helsingissä ja
Lahdessa.
TIKRUSAN RAHOITUSPALVELUT +
Remontista aiheutavat kustannukset
saattavat joskus yllättää. Siksi
tarjoamme myös rahoitusta asiakkaillemme. Voit hakea rahoitusta
ottamalla meihin yhteyttä ja
kysymällä lisää rahoituksesta.

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 +

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
020 734 7022
Petri Lindfors
Vahinkokartoittaja
vahinkokartoitukset@tikrusan.fi
020 734 7023

