Omakotitalon
viemärisaneeraus
sukittamalla

Meiltä saat
luotettavan
ja rehellisen
arvion viemärisi
kunnostuksen
tarpeesta.
Suomen Sukittajat Oy on vuonna 2013 perustettu yhtiö
ja meillä työskentelee yli 30 ammattilaista. Asentajillamme on sertifioitu koulutus ja useilla kokemusta yli 15 vuotta.
Kaikilla sama tehtävä: tarjota sinulle kustannustehokas, laadukas
ja nopea viemärisaneeraus.
SUKITUS ON SINULLE ja talollesi järkevä tapa uudistaa viemäriputket.
Se maksaa vain osan perinteisestä viemärisaneerauksesta.

Harkitsetko
viemärisaneerausta
omakotitaloosi?
Omakotitalon putkien sukitus on täysin mah-

”

dollista, vaikka kiinteistössä on muoviputket.
Olemme

toteuttaneet

viemärisaneerauksia

sukitusmenetelmillä sadoissa eri taloyhtiössä
ja tuhansissa yksittäisissä asunnoissa laaduk-

Sukittamalla
uudistettu
viemäri kestää
seuraavat
50 vuotta.

kaasti ja ammattitaitoisesti. Yhtiömme toiminta-alue on Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla.
Omakotitalon viemäriverkoston uusiminen

Sukittamalla säästät
ympäristöä

sukittamalla, kokonaisuudessaan maksaa noin

Olemassa olevien rakenteiden hyödyntämi-

8 000 - 15 000€ sis. alv 24%, josta työn osuus on

nen säästää myös ympäristöä. Sukitus tuot-

kotitalousvähennys kelpoista. Näin suuri kus-

taa perinteistä saneerausta vähemmän raken-

tannus kannattaa AINA kilpailuttaa, näin var-

nusjätettä ja päästöjä. Koska talosi ei muutu

mistat, että juuri SINUN talosi viemäriverkosto

työmaaksi, voit asua kotonasi työn ajan. Oma-

uusitaan järkevällä tavalla.

kotitalon sukitus kestää muutamasta päivästä
viikkoon.

Sukitus on laadukas, asukasystävällinen

Laadusta sinun ei tarvitse tinkiä. Sukitta-

ja kustannustehokas tapa uusia viemäreitä.

malla uudistettu viemäri kestää seuraavat 50

Sukituksen vuoksi ei tarvitse purkaa asunnon

vuotta. Kuten perinteiselläkin menetelmällä.

pintarakenteita, sillä vanhan putken sisään
asennetaan liukaspintainen epoksilla kyllästetty huopasukka, joka kovettuessaan muodostaa
uuden sisäputken, jolloin vanhan viemärin reiät
ja halkeamat korjaantuvat.

Putkiremontti sukittamalla
Kun kartoitus ja alkuneuvottelut on hoidettu, laadimme yhdessä asukkaiden tarpeet huomioivan urakkasopimuksen. Teemme työt niin,

Menetelmällä saavutetaan sama tasalaatui-

että ne haittaavat mahdollisimman vähän ta-

suus ja vuosikymmeniä kestävä käyttöikä kuin

vallista elämää ja samalla turvaamme viemäri-

perinteisellä viemäriputken vaihtamisella. Su-

tekniikan toimivuuden ja minimoimme vuoto-

kitusmenetelmässä putkien liitoskohtien kes-

riskin.

tävyys vahvistetaan haarayhtein, jotka liittyvät

Kiinnostuitko? Lue lisää netistä: sukittajat.fi

limitettyinä ja saumattomasti pääputkeen. Vain
haarayhteitä käyttäen saavutetaan kestävä ja
pitkäikäinen viemärikokonaisuus.

Kysy pois.
Me vastaamme.
Jos jokin jäi askarruttamaan tai haluat kuulla
lisää omakotitalon viemäröinnin sukittamisesta, ota suunnaksi
sukittajat.fi/yhteydenotto tai soita meille!

Jari Nyholm +358 50 544 7900
Patrik Åkerstedt +358 45 140 3551
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