Putket kuntoon
senttiäkään
hukkaamatta.

Suomen Sukittajat Oy on saanut alkunsa vuonna 2013. Silloin
päätimme, että teemme työmme AINA laadukkaasti ja haluamme
auttaa taloyhtiöitä saamaan järkevähintaisen putkiremontin.
Tällä periaatteella olemme toimineet nyt vuosia ilahduttaen
asiakkaitamme sekä tuomalla sukittamisen tietoutta suomalaisille.
Meillä työskentelee yli 30 sukittamisen ammattilaista.
Asentajillamme on sertifioitu koulutus ja useilla heistä on yli 15
vuoden kokemus sukittamisesta.
Meillä kaikilla on sama tehtävä: tarjota sinulle kustannustehokas,
laadukas ja nopea viemärisaneeraus. Meiltä saat luotettavan ja
rehellisen arvion viemärisi kunnostuksen tarpeesta.
Toimipisteemme sijaitsevat Porvoossa, Kaarinassa sekä Kouvolassa.
Saat meiltä palvelua kattavasti Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa.

Viemärisaneeraus
sukittamalla
Jos sinulla on vanha, kulunut tai vuotava
viemäri- tai sadevesiputki, laitamme sen sukittamalla kuntoon. Sukitus on fiksu tapa uusia
viemärit tai muut putket. Sukitettaessa vanhan
putken sisään asennetaan uusi ja itsekantava saumaton putki, joka korjaa vanhan putken
reiät sekä halkeamat. Menetelmä on nopea ja
maksaa vain osan perinteisen saneerauksen
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hinnasta.

Uudet putket ilman remonttia
ympäristöä säästäen
Sukitettaessa asunnostasi tai talostasi ei

Kun viemäri vuotaa FAST fiksaa
Suomen Sukittajilla on myös nopean toiminnan yksikkö - FAST. Akuutin tilanteen is-

yleensä tarvitse purkaa lattioita tai vanhoja put-

kiessä kutsu FAST paikalle ja viemärin korjaus

kia. Koska kotisi ei muutu työmaaksi, voit asua

onnistuu nopeasti ja turvallisesti. Kun tilaat

kotonasi työn ajan. Olemassa olevien rakentei-

meidät paikalle, kartoitamme, analysoimme ja

den hyödyntäminen säästää myös ympäristöä,

korjaamme kiinteistösi viemärin sukittamalla.

sukitus tuottaa perinteistä saneerausta vähem-
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tarvittaessa.

Vie viikon, kestää 50 vuotta
Laadusta sinun ei tarvitse tinkiä. Sukittamalla uudistettu viemäri kestää seuraavat 50 vuotta. Menetelmällä saavutetaan sama tasalaatuisuus ja vuosikymmeniä kestävä käyttöikä kuin
perinteisellä viemäriputken vaihtamisella.
Sukitusmenetelmässä putkien liitoskohtien
kestävyys vahvistetaan haarayhtein, jotka liittyvät limitettyinä ja saumattomasti pääputkeen.
Vain haarayhteitä käyttäen saavutetaan kestävä
ja pitkäikäinen viemärikokonaisuus.

Kaikki vuoto on kiinteistön rakenteille myrkkyä. Vuotoriskiä vähennät tehokkaimmin ennakoivalla kartoituksella, riskien analysoinnilla
ja riskialueiden oikea-aikaisella korjaamisella.
Asiantuntijamme auttavat sinua tässä mielellään. Kun olet liikkeellä ajoissa, ehdit tehdä parempia ja harkitumpia päätöksiä. Yleensä se
myös säästää hikeä- ja rahaa.
Kaikki, mitä kohteessasi teemme, tapahtuu
ammattitaidolla.

Mitä meistä ollaan mieltä?
Jos harkitset viemärien saneerausta sukitta-
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malla, sinun kannattaa katsoa mitä asiakkaamme meistä tuumivat. Olemme sukittaneet ammattitaidolla ja menestyksellä yli 270 kohdetta.
Voit tutustua referensseihimme nettisivuillamme tai ottamalla yhteyttä myyntiimme.
Kiinnostuitko? Lue lisää netistä: sukittajat.fi

Kysy pois.
Me vastaamme.
Jos jokin jäi askarruttamaan tai haluat kuulla
lisää Sukittajien toiminnasta, menetelmistä tai
muuten vaan sukittamisesta, ota suunnaksi
sukittajat.fi/yhteydenotto tai soita meille!
Myynti
Jari Nyholm +358 50 544 7900
Patrik Åkerstedt +358 45 140 3551
Laskenta
Stefan Björkskog +358 50 344 3992
Toimitusjohtaja
Andreas Forsblom +358 45 141 2740
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