Paikat kuntoon
Vaivattoman tyylikkäästi!

Kiinteistöremontit & sisustustyöt
Remontti- ja sisustupalvelu Oy on Kalajokilaason alueella toimiva
kiinteistöjen kunnostuksiin erikoistunut yritys.
Meiltä saat kaikki kiinteistöjen remontti- ja sisustuspalvelut
omakotitaloista julkisiin rakennuksiin.
Palvelemme alusta loppuun ja annamme työllemme myös takuun.

Remonttipalvelu
Rakennus- ja saneeraustyöt kokonaistyönä
tarvikkeineen. Kaikki purkutöistä siivoukseen
• Saunat • Pesuhuoneet • Keittiöt • Vesikatot- ja julkisivut

KESKEN!
Tyylikäs ja huoleton
ulkoverhous

Kaycan-ulkoverhous voidaan asentaa sekä uusiin että saneerauskohteisiin.
Värivalikoima on sovitettu suomalaiseen maisemaan.
Erittäin laaja lista- ja tarvikevalikoima viimeistelee kotisi.
Ulkoverhous on hengittävä ja kosteutta läpäisemätön, puuverhouksesta poiketen myös
hilseilemätön ja turpoamaton.

Sisustuspalvelu
Sisäpintamateriaalien asennukset ja viimeistelyt tarvikkeineen.
Matto- ja tasoitetyöt • Parkettiasennukset
• Listoitukset • Laatoitukset • Tapetoinnit
• Paneloinnit • Saunan muotolauteet
• Keittiö- ja muut kalusteasennukset

Voit tilata uuden verhouksen taloosi myös asennettuna.
Asennustyön osalta sinulla on mahdollisuus kotitalousvähennykseen!
Ympäristöystävällinen Kaycan ei rasita ympäristöä myöskään jatkossa,
sillä sitä ei tarvitse maalata eikä huoltaa.
Verhous on läpivärjätty, joten se kestää verrattomasti UV-valoa haalistumatta, ilman
epäpuhtaudetkaan eivät imeydy likaa hylkivään pintaan.
Kaycan on paloturvallinen ja tyylikäs valinta sinulle joka haluat helppohoitoisen ja
vaivattoman verhouksen taloosi.
Kaycan-ulkoverhous on kauttaaltaan puun pintakuvioin viimeistelty.
Uudenlainen helppous ja huoltovapaus yhdistyvät perinteisen puuverhouksen kodikkaaseen
tyyliin. Uudista rakennuksellesi tyylikäs ilme, joka pitää myös jatkossa arvonsa, siistinä
ja ryhdikkäänä.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto
Kaycan-profiilien elinkaari on poikkeuksellisen pitkä. Kaycanin valmistaminen, käyttö ja
hävittäminen kuluttaa erittäin vähän meille kaikille tärkeää energiaa.
Pintakäsiteltyyn puuverhoukseen verrattuna Kaycan on myös varsin energiataloudellinen
vaihtoehto. Lisäksi Kaycan on 100% kierrätyskelpoinen materiaali.

Pyydä tarjous nyt ja hyödynnä kotitalousvähennys.

ILMAINEN SUUNNITTELU JA MITTAUSKÄYNTI - PYYDÄ TARJOUS
Myynti ja asennus: Remontti & sisustuspalvelu Oy

Kiinteistö tarvitsee huoltoa ja huolenpitoa säilyttääkseen arvonsa ja toimivuutensa.

Kaycan limited lifetime warranty
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				 Nyt on
			 hyvä aika
		 tilata remontti!
Teemme remonttisi kokonaispalveluna. Hankimme kaikki tarvittavat kuten tarvikkeet,
maalit ja pintamateriaalit. Järjestämme putki- ja sähkömiehet.
Tarvittaessa suoritamme kosteusmittaukset, kartoitukset ja tekniset selvitykset.
Remontti- ja sisustustyöt hoitaa oma ammattitaitoinen timpuri-tiimimme.
Tarjoamme käyttöösi yli 20 vuoden osaamisen ja reilun 500:n remonttikohteen kokemuksen.
Kun kahden aikuisen asuttama talous tekee remonttia, tietää se verotuksessa siis
jopa 6000 euron vähennystä. Melkoinen alennus remonttikuluista.
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Ne vaivattomat kiinteistöremontit!

