Täyden palvelun
LVI-talotekniikkaa
Olemme Helsingin keskustan suurin
LVI-huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelu.
Myös kalusto sekä LVI-insinööripalvelut
löytyvät meiltä omasta takaa, samoin kuin
83 vuoden kokemus mm. jugendtalojen
putkiremonteista.

Päivystys 24h
Kiireellisissä asioissa saat meidät
kiinni numerosta 0400 249 920

Työtilaukset
Tilaa 09 495 106 / toimisto@pj.fi

Lämpö- ja wesijohtoliike

P. Juutilainen Oy Museokatu 34, 00100 Helsinki Puh: 09 495 106
www.pj.fi Sähköposti: toimisto.pj.fi Y-tunnus: 01047740

Meihin voi luottaa
Hoidamme haastavatkin kiinteistöurakat
helposti kokonaistoimituksena.

Saat kaiken kätevästi
samasta paikasta, 24 h,
kokonaistoimituksena.

Kohteet, joissa usein
työskentelemme:
Asunto-osakeyhtiöt ja hotellit
Sairaalat ja päiväkodit
Teollisuuskiinteistöt ja
kauppakeskukset
Laboratoriot ja laitokset

”Pätevä henkilökunta
on avain luottamukseen.”
Ammattilaisten
tekemää työtä
Kun valitsee luotettavaa tekijää omalle
urakalleen, kannattaa kiinnittää huomiota
tekijöiden asiantuntemukseen. Me olemme
hoitaneet urakkamme menestyksekkäästi
jo lähes vuosisadan ajan. Se ei ole sattumaa, vaan tinkimätöntä asiantuntemusta.
Mittava kapasiteettimme mahdollistaa
myös usean projektin hoitamisen samaan
aikaan. Käytössämme on 20 huoltoautoa.

Henkilökunnan
pätevyydet:

LVI-huolto ja ylläpito

Urakointi

Suunnittelu

• Kaikki LVI-huollot ja
korjaukset
• Viemäri-, vesi- ja lämmi
tyshuolto
• MV-painepesu viemäreille
• Sekoittajat
• Kosteuskartoitus, vesijohtokorjaus ja vuodon
paikannus
• Ilmastointihuolto
• Sulatus
• Kaukolämpö ja kylmähuolto
• Tukosavaus ja viemärikorjaus
• Automaatiohuolto
• Kaivuriakin vaativa
kaivuutyö
• KPH remontti

• LVI-urakointi ja
kaukolämpöurakointi
• Tonttivesijohto
• Patteriventtiili ja lämmön
tasapainotus
• Keittiön siirto ja
kylpyhuoneremontti
• Tonttiviemäri, linjasa
neeraus ja linjasäätö
urakka
• Viemärisukitus
• Lämpö- ja ilmastointi
urakointi
• Huoneisto- ja ravintola
remontti
• Vaativat kohteet

• LVI-suunnittelu
• IV-suunnittelu
• Tonttivesijohdot ja
viemärit
• Kylpyhuoneremontti
ja keittiön siirto

Erikoistyöt
• Rakennus-, sähkö- ja
timanttityö
• Asbestin purku
• Kiinteistöautomaatio
• Vuodon paikannus

Kiinteistön vesi- ja viemärityönjohto
KVV-A-luokka, LVI-insinööri
Ilmastointityönjohto
1-luokka LVI-insinööri
Kaukolämpötyönjohto
A-luokka, LVI-insinööri
LVI-suunnittelu 1 ja A-luokka,
LVI-insinööri, LVI-suunnittelija

Näin tilaat: 0400 249 920 /
09 495 106 / toimisto@pj.fi

Päivystys 24h
Seuraavissa asioissa saat meidät kiinni numerosta 0400 249 920:
• Putki-, lämpö- ja vesiasennus
• Ilmanvaihtokoneiden huolto
• Hanojen vaihto ja
pesukoneen kytkentä
• WC-istuimien huolto ja vaihto
• Allaskaappien ja suihku
kalusteiden asennus
• Ilmastoinnin säätö ja huolto
• Venttiilien vaihto pattereihin
ja LVI-laitteisiin (lämpö, vesi ja
ilmanvaihto)

• Viemäröinnin korjaaminen,
viemäriputkien aukaisu
• Lämminvesivaraajien ja kauko
lämpökeskuksien vaihto ja huolto
• Patteriventtiilien vaihto ja
pienet sähkötyöt
• Viemäreiden imupainepesu
• Sähkökiukaiden ja uunien
asennus
• Korjauspalvelu ja palvelu-urakointi
• Kiinteistötekniset palvelut

Tilaa työ sähköpostitse tai soittamalla:
toimisto@pj.fi / 09 495 106 / (0400 249 920)

