CASANEERA OY

Kumppanisi korjausrakentamisessa
Yhteystiedot:
Casaneera Oy
Ilkka Olkkonen
toimitusjohtaja
0400 527 722
ilkka.olkkonen@casaneera.fi

Pasi Jakonen
työpäällikkö RKM
040 508 2461
pasi.jakonen@casaneera.fi

Mikko Nyman
työnjohtaja RI
050 566 9011
mikko.nyman@casaneera.fi

Joni Vuorinen
työnjohtaja RI
050-5142621
joni.vuorinen@casaneera.fi

Airiston Putkityö Oy:
Mikko Kankare
Toimitusjohtaja
0500 752 826
mikko.kankare@aptoy.fi
Esa Jalonen
Projektipäällikkö
050 547 9742
esa.jalonen@aptoy.fi

Sähköasennukset WellDone Oy:
Tero Merisaari
Toimitusjohtaja
040 739 4432
teromerisaari@gmail.com

Kokonaisvaltaiseen saneeraus-, uudis- ja korjausrakentamiseen
erikoistuneena yritysyhteisönä tarjoamme yhdellä sopimuksella kaiken
rakentamiseen liittyvän. Kauttamme saatte kaikki tarvittavat tarvikkeet ja
asennukset nopeasti ja vaivattomasti. Tiivis yhteistyö yritysten kesken ja
toisilleen tutut ammattilaiset tekevät palvelustamme vielä asteen
paremman kuin tavallisesti.
Yritysyhteisöömme kuuluvat:
Casaneera Oy
Vuonna 1993 perustettu korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike
Airiston Putkityö Oy
Vuonna 2003 perustettu LVI-alan yritys.

Sähköasennukset WellDone Oy
Vuonna 2007 perustettu sähköasennusliike
Lue lisää yrityksistä kääntöpuolelta.

Yritysyhteisöömme kuuluvat:
Casaneera Oy on tarjonnut kokonaisvaltaista peruskorjaus- ja saneerauspalvelua jo yli 25 vuotta.
Asiakaskunta koostu yrityksistä, yhteisöistä, taloyhtiöistä ja julkisesta sektorista. Tällä hetkellä
palveluksessa on noin 30 rakennusalan ammattilaista. Palveluihin kuuluvat mm:
•
•
•
•
•
•
•
•

vaativat liike- ja toimistotilojen muutostyöt
peruskorjaukset
rakenteiden kosteusmittaukset
märkätilojen saneeraus ja märkätilatöiden valvonta
home- ja kosteusvaurioiden korjaus
huoneistoremontit
teräsrakenneratkaisut
maarakennustyöt

Airiston Putkityö Oy on vuonna 2003 perustettu LVI-alan yritys. Alusta asti toiminnassa on panostettu
laatuun, luotettavuuteen ja palveluun! Tällä hetkellä palveluksessa on 13 putkialan ammattilaista.
Palveluihin kuuluvat mm:
•
•
•
•
•
•

vesi-, lämpö- ja viemäriputkien asennukset ja saneeraukset
LVV-järjestelmien toimintaongelmien selvitykset ja korjaukset
vesikalusteiden huollot, korjaukset ja uusimiset
viemärin kuvaukset ja paikannukset
ilma- ja vesi-ilmalämpöpumput
Hanakat ketjun jäsenliike / tarvikemyynti

Sähköasennukset WellDone Oy on toiminut vuodesta 2007 lähtien uudis-ja saneerauskohteiden parissa.
Tällä hetkellä palveluksessa on noin 10 sähköalan ammattilaista. Palveluihin kuuluvat mm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sähköasennukset (mm.vahvavirta, tele, atk ja antenni).
Control4 -taloautomaatiojärjestelmät
Sähköurakointi (S2-urakointiluvat)
Sähkökorjaukset
Sähkösuunnitelmat
Palohälytysjärjestelmät
Lämmitysjärjestelmät
Sähkötarvikemyynti
Valaisimet
Winled jälleenmyynti

Yritysyhteisössämme on tarvittava lisävoima muille yrityksille ja yhteisöille!

