”Kerralla talo
huippukuntoon!
-Mestarihiihtäjä Juha Mieto

®

”

Kuin koko talo olisi aivan uusi
Vanha kiinteistö kannattaa todellakin korjata ajan tasalle. Palkkiona kasvava asumisviihtyisyys,
talon arvon pysyvyys, turvallisuus
ja helppo huollettavuus. Talo alkaa
tuntua aivan uudelta!

Kymppi-Katto on suomalaisten
ammattilaisten yritys, joka tekee
kattoremontit alusta loppuun kerralla ja kunnolla.

Avaimet käteen, suunnittelusta
viimeistelyyn. Kymppiin uskallat
Sinäkin luottaa!

Ikkunat ja ovet huippulaatua!
Kymppi-Katto asentaa myös uu- tekevät ikkuna ja ovityöt suun- Anna talollesi uusi elämä. Olet
det huippuluokan kotimaiset ener- nittelusta asennukseen osaavasti ansainnut huolettomat vuosikymgiaikkunat ja ovet. Kymppi-Katon - ilman vaivannäköä asiakkaalta. menet uudistuneessa talossasi!
ammattilaiset osaavat työnsä ja
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Hiljaisin, kondenssitipaton
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Murtoturvalliset ulko- ja terassiovet

Uusi katto kerralla ja kunnolla.
1. VAIHE

Näin suunnittelemme uuden kattoremontin.

Remontti tehty jopa 1-5 päivässä.
2. VAIHE

Näin teemme uutta kattoa varten paremmat pohjat.

Tee päätös

Kartoitus

Toimitus

Vanhan purku

Uusi aluskate

Tukevat ruoteet

Kannattaa pohtia katon kuntoa hyvän
sään aikana, ennen kuin vanhan katon
vauriot tulevat näkyviin vahinkoina ja
vuotoina.

Asiantuntijamme tekee ensin kartoituskäynnin kohteeseen. Kattosi kunto selvitetään perusteellisesti, heikot kohdat
tulevat ilmi.

Sovittuna aikana kohteeseen
toimitetaan Kymppi-Katon
materiaalit:

Asennusryhmämme purkaa vanhan katon ripeästi ja toimittaa purkujätteen lajiteltuna kierrätykseen.

Aluskate on hyvin tärkeä osa katon rakennetta. Se varmistaa talon tiiviyden
vaihtelevissa sääolosuhteissa. Sillä on
tärkeä tehtävä katon ilmanvaihdon toteutuksessa ja kosteuden/kondenssiveden
poistamisessa. Usein vanhoissa taloissa
aluskate on puutteellinen tai voi puuttua
kokonaan.

Sekä teräs- että tiilikate asennetaan
ruodelautojen varaan, jotka kiinnitämme uuden aluskatteen ja niiden päälle
asentamiemme tuuletusrimojen päälle.
Rakenteeseen jää siis tuuletustila, jolloin
rakenne tulee pysymään aina kuivana
kovissakin olosuhteissa.

Kunnon katto nostaa talon arvoa, turvallisuutta ja viihtyvyyttä – uusi katto
ennustaa talolle pitkää ikää ja terveyttä.
Kymppi-Katto tarjoaa parhaat teräs- ja
tiilikatteet - yksinmyyntimallistamme
Jalosta alkaen. Omat ammattitaitoiset
asentajamme toteuttavat tekemäsi kattopäätöksen kympin arvoisesti
ja nopeasti.

”Suosittelen

vilpittömästi
Kymppi-Kattoa!
Juhani Tamminen, Lion # 79.

Täsmällisillä mittauksilla estetään yllätykset ja mittavirheet remontin edetessä. Saat selkeän tarjouksen kattosi uudistamisesta toiveittesi mukaan.
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Aluskate
Vesikatteet
Ruodelaudoitukset
Listat ja tiivisteet
Läpiviennit
Kiinnitystarvikkeet
Sadevesijärjestelmät
Kattoturvatuotteet
Puuosien maalausvälineet
Asennus- ja viimeistelytarvikkeet

”

Menestyneitä
urheilijoita, valmentajia
ja Kymppi-Kattoa
yhdistää halu päästä
parhaimpaan.
Markku Koistinen, Kymppi-Katto Oy

Emme jätä sotkuja pihallesi remontista.
Tarkastamme vanhan katon alapuolisten
rakenteitten kunnon.
Turvallisuus on työssämme hyvin huomioitu. Taloosi ei jää vaurioita remontista. Työturvallisuus on hyvä, käytämme
suoja-aitoja, telineitä ja lainmukaisia
sekä muuten hyviksi havaittuja turvavälineitä.

Vaikka sen puutteet eivät olisikaan vielä
aiheuttaneet ongelmia, nyt on tilaisuus
päivittää rakenne tältäkin osalta kuntoon.

Kymppi-Katon

Eettiset Ohjeet
Kotimyyntitoimintaa on ajoittain kritisoitu
siitä, että joillekin asiakkaille on myyty laajoja remonttikokonaisuuksia, joita he eivät
tarvitse, mutta joiden tilaamisesta he eivät
ole kohteliaisuuttaan kehdanneet kieltäytyä
kun tarjotaan hyväntuntuista kokonaisuutta.

Kymppi-Katto sanoutuu irti kaikesta tuollaisesta ”pakkomyynnistä”. Toimimme
aina vastuullisesti ja asiakkaan päätöksien pohjalta. Tarvittaessa varmistamme
esim. ikääntyneiden asiakkaiden lähipiiriltä, onko tarjottu remonttityö todella
aiheellinen kyseiseen kohteeseen. Teemme kohteeseen remonttisuunnitelman
sitoumuksetta. Se sisältää tehtävät toimenpiteet, materiaalit, kustannusarvion
ja aikatauluarvion. Kun suunnitelma on asianmukaisesti asiakkaan hyväksymä, ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, siinä vaiheessa se muuttuu sitovaksi
sopimukseksi. Kymppi-Katto noudattaa luonnollisesti kotimyynnistä annettua
lakia kirjaimellisesti. Tämä asenteemme onkin tuonut meille hyvän maineen
toimintamme 20 vuoden aikana.

Joustavat maksuehdot
3. VAIHE

Huolto ja lyömätön takuu

Näin katto valmistuu viimeistä piirtoa myöten – jopa etuajassa.

Katon asennus

Viimeistelytyöt

Kuin uusi koti

Tukevaksi tekemäämme pohjaan, jonka
mahdolliset vinoudet olemme oikaisseet, asennamme valintasi mukaisesti
haluamasi värisen tiili- tai teräskatteen. Teräskatteista valittavanasi on perinteinen tuttu tiiltä mukaileva profiili
tai lukkoponttityyppinen Jalo, joka on
Kymppi-Katon yksinmyyntimalli. Saman
tyyppisiä lukkoponttiratkaisuja tarjoavat
muutkin, mutta ne eivät ole niin kehittyneitä kuin Kymppi-Katon Jalo.

Läpiviennit, reunalistat, otsalaudat, sadevesikourut ja syöksyt, lumiesteet,
kattoturvatuotteet kattosiltoineen ja tikkaineen kuuluvat tietysti myös tuotteistoomme. Tilauksesi mukaan toimitamme ja asennamme ne. Viimeistelemme
kattoremonttisi täysin valmiiksi Avaimet
käteen -periaatteella.

Hyvin organisoidun ammattilaistiimin
työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Kauttamme järjestyy myös joustava rahoitus
remontillesi, jotta voit toteuttaa remontin juuri silloin kun se olisi tarpeen.

Kymppi-HUOLTO-sopimus kattaa kaikki yleisimmät katon huoltotoimenpiteet.

Ei huolta kattosi ikääntymisestä
Käymme säännöllisesti tarkistamassa kattosi kunnon ja mm. sadevesijärjestelmäsi toiminnan, kun teet HUOLTOsopimuksen. Havaitut puutteet korjaamme edullisesti sopimushinnoin. Voit unohtaa
vaaralliset kiipeilyt katolle, HUOLTOsopimus poistaa huolesi.

Löydät tekijän myös pikkutöille
HUOLTOsopimuksen ansiosta saat kattoon liittyville huoltotöillesi
aina meiltä avun. Lumien pudotus katolta, katon pesut ja sammalien
poistot. Säännöllinen tarkastuksemme estää vikojen syntymistä,
mutta jos jotakin ilmenee, me hoidamme homman.

Tarkastamme
kahdesti vuodessa:
þ Katon pitävyyden
þ Läpivientien pitävyydet
þ Kattoturvatuotteiden turvallisuuden
þ Sadevesijärjestelmän kunnon
þ Kourujen vetävyyden

Ammattilaisen silmin.

Ruuvireijät, joista ei tule painaumaa
Pieni harjanne estää valumaveden

• Kaksi kertaa vuodessa täydellinen kausitarkastus
• Ilmenneille puutteille korjauspalvelu
• Unohda kiipeilyt katolle
• Työturvallisuus huomioitu hyvin
• Takuu voimassa niin kauan kun sopimuskin
• Kysy edustajalta tarjous
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Kauttamme järjestyy joustava rahoitus remontillesi. Rahoituksen kuukausimaksun
määrän päätät itse. Tiesithän, että kattoremontin asennustyön kustannuksista saat
verotuksessa tuntuvan osan takaisin kotitalousvähennyksen muodossa, kun tilaat sen
rekisteröityneeltä työnantajalta kuten Kymppi-Katto on. Kysy tästä tarkemmin asiantuntijaltamme, kun kutsut hänet kartoituskäynnille.
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Joustava rahoitus ja
kotitalousvähennys eduksesi
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Laadukasta korjausrakentamista
suomalaiskoteihin vuodesta 1999.
Asiakastyytyväisyys huipputasolla

Suosion salaisuus on Avaimet käteen -palvelu

Kiitos tuhansien tyytyväisten asiakkaittemme kautta Suomen,
Kymppi-Katto on kehittänyt tuote- ja palvelukonseptinsa
aivan alan kärkeen. Kehityksen myötä olemme kasvaneet
pienestä alusta yli sadan ammattilaisen tiimiksi. Tänään
palvelemme kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Asiakkaillemme on suuri etu, kun teemme kaiken suunnittelusta
asennukseen ja viimeistelyyn. Suurempikin remontti on helppo
ja vaivaton asiakkaan näkökulmasta. Tinkimätön laatu ja hyvin
organisoitu työ tuo työhömme nopeuden ja tehokkuuden. Siksi
lopputulos on usein hinta/laatusuhteeltaankin erinomainen.

Korkein luottoluokitus

Kymppi-Katon kumppaneita
ovat Suomen johtavat
valmistajat.

KYMPPI-KATTO OY • Emännänpolku 3, 21100 Naantali • Ali-Maisalantie 3, 04600 Mäntsälä
Puh. (02) 435 8006 • 040 0670 397 • 040 7479 739 • info@kymppi-katto.fi • www.kymppi-katto.fi

Haluan lisätietoja seuraavista aiheista:
Haluan veloituksettoman kartoitus / suunnittelukäynnin
katto-

ikkuna-

oviremontista

Lähettäessäni palautekupongin osallistun
*10 000€ remonttiarvontaan!
Asumismuotoni:

omakotitalo

rivitalo

VOITATKO SINÄ

10.000€

Kymppi-Katto Oy
maksaa
postimaksun

REMONTIN?

Nimi:
Osoite:
Puh.:
S-posti:
Minuun voi ottaa yhteyttä klo:
*Säännöt: www.kymppi-katto.fi • Lisätietoja soitamalla (02) 435 8006

Kymppi-Katto Oy
Vastauslähetys
Sopimus 5011182
20003 TURKU

