Hyvä tilasuunnittelun ja tilapalveluiden asiantuntija!
Tekstiilit ovat rakennushankkeissa yleensä hyvin pienessä osassa. Itse asiassa ne aika harvoin sisältyvät
varsinaiseen rakennusurakkaan ja etenkin verhot valitaan usein vasta jälkikäteen, käyttäjän hankintana.
Verhotoimitusten onnistuminen riippuu kuitenkin - ihan konkreettisesti - ripustuskiskoista, joiden hankinta
sen sijaan usein kuuluu rakennuttajalle.

Me haluamme tarjota tilojen rakennuttajille,
tilaajille ja urakoitsijoille asiantuntemusta
tähän pieneen osaseen: kiskojärjestelmien
mitoittamiseen ja hankintaan.
Osaamista kisko- ja verhotoimitusten
nivelvaiheeseen.
Helppoutta tilauksiin ja toimituksiin.

Kiskojärjestelmien asiantunteva
määrittäminen on tärkeää
etenkin tiloissa, joissa
edellytetään intimiteettisuojaa
ja/tai pimentäviä tuotteita.
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Kiskojen malli, asennuskorkeus ja -etäisyys vaikuttavat
myös siihen, minkälaisia verhomalleja
ja sisustustekstiilikokonaisuuksia tiloihin on mahdollista
suunnitella ja asentaa.
Siihen, kuinka rakennuksista luodaan viihtyisiä ja
käyttäjiä ilahduttavia tiloja.
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NÄIN PALVELEMME
Palvelumissionamme on taata onnistunut sisustustekstiilien hankinta.
Olemme toimineet projektisisustusten parissa useita vuosia,
etenkin päiväkoti-, koulu- sekä hoito- ja hoivaympäristöjen
rakennus- ja peruskorjaushankkeissa.

Teemme töitä asiakaslähtöisesti,
yhteistyössä tilasuunnittelijoiden,
urakoitsijoiden ja loppukäyttäjien kanssa.

TARVEKARTOITUS
Selvitämme toiveet ja tarpeet sekä
tilojen viihtyisyyden että
käyttötarkoituksenmukaisuuden
osalta.
Toimimme linkkinä urakoitsijan,
arkkitehdin ja käyttäjien välillä.

SUUNNITTELU JA HANKINNAN VALMISTELU
Vastaamme
käyttötarkoitukseen sopivien ja laadukkaiden materiaalien ja
tuotetyyppien valinnasta, kustannustietoisesti ja
tuotteen elinkaari huomioon ottaen.
Otamme huomioon
sekä arkkitehtipiirustusten että LVI- ja sähkösuunnitelmien
yksityiskohdat, mitoitamme ja määrittelemme kohteeseen ja
käyttötarkoitukseen sopivat kiskojärjestelmät.
Laadimme
suunnitelmat ja asiakirjat, joiden pohjalta hankinta ja kilpailutus
sekä tarjousten vertailu on vaivatonta.
Laadimme tarvittaessa & mielellämme myös verhomääritykset,
mitoituksen, sekä toteutuksen ja asennuksen ohjeistuksen.

TOTEUTUS
Huolehdimme aikatauluista ja
toimimme alihankinnan
yhteyshenkilönä koko projektin
ajan.

VIIMEISTELY
Tarkistamme toimituksen,
huolehdimme
mahdollisista reklamaatioista ja
lisätilauksista.
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PALVELUN KUSTANNUKSET & HYÖDYT
Toimeksiannon sisältö ja kustannukset määritellään projektin laajuuden mukaan etukäteen joko
tuntiperusteisesti tai kokonaisprojektina. Suunnittelun ja hankinnan valmistelun ulkoistaminen sekä
prosessin tuloksena syntyvät asiakirjat vähentävät varsinaisen hankinnan kustannuksia:
Säästävät
mitoituskäynteihin kuluvaa työaikaa ja sitä kautta kustannuksia sekä tilaajan että tarjoajan osalta.
Edesauttavat
täsmällisten tarjouspyyntöjen ja tarjousten laatimista sekä tarjousten vertailua.
Varmistavat
tarkoituksenmukaiset tuotteet ja vaivattoman toimituksen.

Asiantunteva asennuksen aikainen
konsultointi ja projektinhallinta
vapauttaa
tilaajan ja pääurakoitsijan työaikaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
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Toimintamme ytimessä on joustava, kustannustietoinen ja asiakaslähtöinen tekeminen yhteistyössä
tilasuunnittelijoiden, käyttäjien ja toteutuksesta vastaavien tahojen kanssa.
Tarjoamme asiantuntemusta tekstiilien suunnitteluun, väri- ja materiaalivalintoihin sekä tekstiilien
hankinnan eri vaiheisiin. Teemme töitä julkitilojen sisustusten parissa, ja tarjoamme
asiantuntijapalveluja yrityksille ja yhteisöille eri puolilla Suomea.
Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat projektisisustamisen ja rakentamisen ammattilaiset,
kunnat ja muut julkishallinnon organisaatiot.

