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1

Keittiöremontit

●

Keittiöasennukset monenlaisiin kohteisiin

●

Kodinkoneiden asennukset ja haastavat integroinnit (Mm. Gaggenau)

●

Tarkkuutta ja osaamista vaativat keittiöiden mekanismiasennukset

●

Vuotosuojaukset vesivuotojen varalle

●

Tilojen suojaukset

●

Asbestinäytteenotot

●

Sähkötyöt ja putkityöt sekä niiden suunnittelu ja organisointi

●

Parkettiasennukset alustaan liimattuna tai kelluvana (kalanruoto, lauta)

●

Muut lattia-asennukset (vinyyli, korkki, laatta, maalaus)

●

Lattioiden äänieristyksen parantamiset ennen pinnan asennusta

●

Laatoitukset lattiat ja seinät (isot ja pienet laatat)

●

Suihkuseinien ja lasiseinien asennukset

●

Tasoitukset tai kaadot lattioihin

●

Vanhojen talojen ikkunasmyygien ja -penkkien kunnostukset ja maalaukset

●

Vanhojen pattereiden maalaukset

●

Vanhojen väliovien ja karmien sekä ikkunapokien kunnostukset ja maalaukset

●

Kattojen maalaukset myös rapatut katot ja haastavat kohteet

●

Alaslasketut katot (paneeli, kipsilevy)

●

Väliovien ja karmien vaihdot ja asennukset

●

Seinien maalaukset ja tapetoinnit

●

Seinien ja koteloiden rakennus

●

Seinien purut ja tilojen avartamiset

●

Siivoukset päivittäin sekä jätteiden poisviennit

●

Tarvikkeiden hankinta työmaalle ja sisäänkannot

2

Huoneistoremontit

●

Verhokiskojen asennukset, mitoitukset sekä hankinnat

●

Tilojen suojaukset

●

Asbestinäytteenotot

●

Sähkötyöt ja putkityöt sekä niiden suunnittelu ja organisointi

●

Parkettiasennukset alustaan liimattuna tai kelluvana (kalanruoto, lauta)

●

Muut lattia-asennukset (vinyyli, korkki, laatta, maalaus)

●

Lattioiden äänieristyksen parantamiset ennen pinnan asennusta

●

Laatoitukset lattiat ja seinät (isot ja pienet laatat)

●

Tasoitukset tai kaadot lattioihin

●

Seinien oikaisut

●

Halkeamien korjaukset katoissa ja seinissä

●

Kattojen ja seinien ylitasoitukset ja kangastukset

●

Vanhojen talojen ikkunasmyygien ja -penkkien kunnostukset ja maalaukset

●

Vanhojen pattereiden maalaukset

●

Vanhojen väliovien ja karmien sekä ikkunapokien kunnostukset ja maalaukset

●

Vanhojen portaiden maalaukset ja kunnostukset

●

Takkojen maalaukset ja erilaiset pintakäsittelyt

●

Kattojen maalaukset myös rapatut katot ja haastavat kohteet

●

Alaslasketut katot (paneeli, kipsilevy)

●

Väliovien ja karmien vaihdot ja asennukset

●

Seinien maalaukset ja tapetoinnit

●

Seinien ja koteloiden rakennus

●

Seinien purut ja tilojen avartamiset

●

Siivoukset päivittäin sekä jätteiden poisviennit

●

Tarvikkeiden hankinta työmaalle ja sisäänkannot
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Kylpyhuoneremontit
●

Tilojen suojaukset

●

Asbestinäytteenotot

●

Sähkötyöt ja putkityöt sekä niiden suunnittelu ja organisointi

●

Vesieristystyöt

●

Laatoitukset lattiat ja seinät (isot ja pienet laatat)

●

Suihkuseinien ja lasiseinien asennukset

●

Tasoitukset tai kaadot lattioihin

●

Seinien oikaisut

●

Seinien ja koteloiden rakennus

●

Seinien purut ja tilojen avartamiset

●

Siivoukset päivittäin sekä jätteiden poisviennit

●

Tarvikkeiden hankinta työmaalle ja sisäänkannot

Kiintokalusteasennukset
●

Keittiöasennukset monenlaisiin kohteisiin

●

Kodinkoneiden asennukset ja haastavat integroinnit (Mm. Gaggenau)

●

Tarkkuutta ja osaamista vaativat keittiöiden mekanismiasennukset

●

Kalusteasennukset muihin tiloihin (senkit, seinäkalusteet)
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