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Suojaa kiinteistölle maksimoi katon käyttöikä

Kymen Pinnoituksen kattojen huoltopalvelut

Säännöllinen huolto tuo säästöjä

Kattovuodosta johtuva kosteusvaurio aiheuttaa kiinteistössä rakenteiden vaurioitu-

Me uskomme elinkaariajatteluun toiminnas-

mista. Joissain tapauksissa voi ilmetä myös rakennusmateriaalien kemiallista hajoa-

samme. Ylläpidämme kiinteistönne arvoa,

mista ja mikrobikasvuston kehittymistä. Tämä saattaa aiheuttaa vakavankin terveys-

varmistamme osaltamme kiinteistön käyttö-

riskin kiinteistössä oleskeleville ihmisille.

tarkoituksen mukaisen toimintanne katkeamattomuuden ja minimoimme kattovuodoista

Korjaamattomana kattovuoto johtaa väistämättä kiinteistön arvon alenemiseen ja

johtuvat terveysriskit. Olemme kotimainen,

pahimmassa tapauksessa peruuttamattomiin terveyshaittoihin. Kymen Pinnoituksen

luotettava ja yhteiskuntavastuullinen kattotoi-

huoltosopimuksen avulla varmistat kattosi kunnon ja turvallisuuden.

mija palveluksessanne.

Mitä kaikkea olisi hyvä huomioida?

Huoltopalveluihimme kuuluu:

Kattovuoto aiheutuu harvemmin yksittäisestä

•

Kuntoarvioinnit

tapahtumasta. Usein se syntyy pidemmän ajan

•

Kattoturvatuotteet

kuluessa, jolloin sitä ei välttämättä havaita heti.

•

Vuoto- ja huoltokorjaukset

•

Eri kattotyypit

•

Asbestikartoitukset

Säännöllinen, kattoammattilaisten suorittama
selkeästi dokumentoitu huoltopalvelu pienentää
kattovuodoista johtuvia kosteusriskejä merkittä-

Kysy lisää huoltosopimuksesta!

västi.

Minimoi turhat riskit avullamme

Tee huoltosopimus!

Kokemusten perusteella voimme todeta, että katon säännöllisellä huollolla sekä ajoissa

Kymen Pinnoituksen kattojen huoltosopimusasiakkaana sinulla on aina varmuus siitä,

ja laadukkasti toteutetulla saneerauksella säästytään ylimääräisiltä ongelmilta ja kus-

että kiinteistösi katon kunnosta pidetään huolta. Katolle tehdään kuntoarvio vuosit-

tannuksilta. Näin teemme oman osamme kiinteistönne arvon säilyttämiseksi koko sen

tain ja asiantuntevat asentajamme suorittavat tarvittaessa pienet huoltotoimenpiteet

elinkaaren ajan. Kun ongelma havaitaan viiveellä ja siihen reagoidaan ”viimeisellä mah-

saman tien sopimuksen mukaisesti.

dollisella hetkellä” - ollaan usein jo myöhässä ja vahinko on päässyt tapahtumaan.
Jokainen käynti dokumentoidaan ja saat selkeän raportin havainnoista ja toimenpiKun katolle sijoitetaan uutta teknologiaa, on ennen hankintaa syytä olla aina yhteydes-

teistä Huoltokanava-palvelumme kautta. Vuosittaiset raportit helpottavat myös katon

sä huoltopalveluun. Esimerkiksi ennen aurinkopaneelien asennusta katon saneeraus tai

tulevan saneerauksen suunnittelua.

muut huoltotyöt saattavat olla tarpeellisia ja taloudellisesti järkeviä toimenpiteitä.

Juho Okko

Tuomas Okko

Projektipäällikkö
puh. 0400 154 341
juho.okko@kymenpinnoitus.fi

Myynti- ja markkinointipäällikkö
puh. 044 0821 084
tuomas.okko@kymenpinnoitus.fi

Kymen pinnoitus Oy ( 1810964-5) · www.kymenpinnoitus.fi

