ME YMMÄRRÄMME

VAHINGON.

korpikorpi on tuonut
vesivahinkosaneerauksiin
uutta palveluasennetta ja
nopeutta. Hoidamme vesivahingot
vauriotarkastuksesta purkuun,
kuivaukseen ja jälleenrakentamiseen.
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Harva meistä on varautunut vesivahinkoon
sen sattuessa kohdalle. Pahimmillaan vuotava
vesi tärvelee asunnon asuinkelvottomaksi
ja häätää asukkaat kodistaan.
Vesivahingon kohdalla aika on kirjaimellisesti
rahaa. Mitä nopeammin vahinko päästään
korjaamaan, sitä pienemmiksi jäävät kustannukset sekä saneerauksen että väliaikaisten
asuintilojen kohdalla.
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korpikorpi oy

on VAR:n
(Vahinkoalan auktorisointiryhmä)

auktorisoima kuivausliike.
Vauriotarkastajamme ovat

kouluttautuneet pätevöityneiksi
kosteuden mittaajiksi (PKM)

sekä VTT:n henkilösertiﬁoiduiksi
kosteuden mittaajiksi.

Korpikorpi korjaa vesivahingot nopeasti ja
luotettavasti. Palvelumme lisäksi olemme
kehittäneet kuivauslaitteita ja -menetelmiä,
jotka kuivaavat rakenteet jopa viikossa.
kuivausasentaja
korpikorpi palveluksessa!
tulossa rutikuivaa
pikaisesti!

AsiAkkAAmme kertoVAt:
”HOMMA toimii hienosti! Kartoitukset ja kuiva
.
idolla
attita
amm
ja
asti
tukset hoidetaan nope
Raportit ovat selkeitä ja täsmällisiä. Sovituista
asioista pidetään kiinni!”
”MINULLA on täysi luottamus siihen, että
tilaamalleni työlle löytyy lopulta oikea ratkaisu.
työt,
Korpikorpi hoitaa kokonaisvaltaisesti tilatut
ätä.”
tärke
en
rvois
ensia
joka on mielestäni
a

”TYÖNTEKIJÄT ystävällisiä ja pitivät ajan tasall
mitä remontissa tapahtuu.”

,
”HOMMA toimi, miehet asiallisia, raportit hyviä
asukas tyytyväinen. Aliurakoitsijan työt oli aikain
taulutettu kuivaukseen ja muihin ulkopuolisi
a
naist
harvi
la
todel
on
Joka
.
töihin nähden hyvin
herkkua.”

Vesivahingosta
käyttökuntoon

VESIVAHINGON

HÄLYTYSNUMERO 24 h

050 388 1255

yhdellä puhelinsoitolla

1.

Tilauksen saatuamme tartumme
heti toimeen. Tilaajalta selvitämme mitä on tapahtunut ja sovimme kuinka asiassa edetään.

3.
5.

Korjaamme vesivahingon avaimet käteen -periaatteella. Tämä
tarkoittaa sitä, että voit tilauksen
jälkeen luottaa siihen, että vahinko
korjataan alusta loppuun – vauriotarkastuksesta kohteen valmistumiseen.

oo ennen kuin
Korpikorpi kert
Tiedotamme
tarvitsee kysyä.
sta sekä taloprojektin vaihei
le että vaurioyhtiön edustajil
salle säännöllise
asunnon asukka
ion. Nimetty vaur
ti ja hyvissä ajoi
ko projektin ajan
tarkastaja on ko
ijä
johon isännöits
yhteyshenkilö,
a
ss
na tarvittae
tai asukas voi ai
ottaa yhteyttä.

2.

Ammattimainen va
uriotarkastaja selvittää vesivah
ingon laajuuden ja laatii selke
än vauriotarkistusraportin. Ku
n vauriot
ovat selvillä, sovim
me yhdessä
tilaajan kanssa korja
ustöiden
aloituksesta.

4.

Korpikorpi pikakuivauslaitteisto
kuivaa rakenteet jopa viikossa.
Vauriotarkastaja valvoo projektin
edistymistä myös purku-,
kuivaus- ja rakennustöiden
aikana ja varmistaa aikataulun
pitävyyden. Omat kuivausasentajamme tekevät laadukasta
jälkeä lyhyessä ajassa.

avaimet käteen -palvelu on
asukkaille todella vaivatonta.
Ei siis ihme, että Korpikorpi
Oy:n kuivausasentaja näyttää
sankarilta ja saa sydämet
läpättämään.

korpikorpi
pikakuivaus –

vesivahingosta
rutikuivaa jopa viikossa!
VESIVAHINGON

HÄLYTYSNUMERO 24 h

050 388 1255

Korpikorpi Oy
Vanha Nurmijärventie 116
01730 Vantaa

Tilaukset:
toimisto@korpikorpi.fi
010 327 9000
www.korpikorpi.fi

kohta
kuivataan!

