Paikallinen palveleva
perheyritys

REMONTOINNIT • MATERIAALIT • LÄMMITYSRATKAISUT
LVI-TYÖT JA -TARVIKKEET • AVAIMET KÄTEEN!

Loimaan HT-Asennus Oy
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LVI-PALVELUMME

Täyden palvelun
remonttimyymälä

Linjalattiakaivo on järkivalinta!
•
•
•
•

Tasainen, esteetön lattia
Ei rajoitusta laattojen koolle
Ylivoimainen käyttömukavuus
Patentoitu laipparakenne takaa
turvallisen liitoksen seinään ja
lattiaan
• VTT:n hyväksymä, vedeneristesertifioitu

Loimaan esite 186x55 mm.indd 1

Lue lisää:
www.unidrain.fi
12.4.2017 9:54:39
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URAKOINTI | JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT | KÄYTTÖVESI- JA LÄMPÖSANEERAUKSET
SUUNNITTELU | ASENNUKSET | REMONTIT | HUOLLOT | MYYMÄLÄ
Loimaan HT-Asennus Oy on vuonna 1994 perustettu perheyritys. Valtakunnalliseen Hanakat-ketjuun
olemme kuuluneet vuodesta 2007. Ammattilaisemme hoitavat sovitusti kaikki LVI-työt yksittäisistä
asennuksista laajoihin ja vaativiin urakoihin. Toimimme pääsääntöisesti Varsinais-Suomessa, mutta
sovittaessa tulemme myös pääkaupunkiseudulle tai
muualle Suomeen.

LVI-alan ammattilainen
Saat meiltä kaikki LVI-palvelut, kuten suunnittelun,
asennukset ja huollon. Ydinosaamistamme on kokonaisvaltainen LVI-urakointi. Sopiessasi kanssamme
KVV- ja IV-työnjohtajuuksista, saat meiltä pätevän ja
vastuuvakuutetun työnjohtajan toimimaan kiinteis-

tön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen suunnittelijana sekä työmaan vastaavana työnjohtajana.
Meillä on vankka kokemus linjasaneerauksista. Toteutamme sovitusti niin kerros- ja rivitalokohteiden
linjasaneeraukset kuin omakotitalojen käyttövesi- ja
lämpösaneerauksetkin. Kysy meiltä myös jätevesiratkaisuista!

Myymälästä helposti mukaan
Lamminkadun Hanakat-myymälässämme on laaja
valikoima rakennus- ja remonttiprojektissa tarvittavia tuotteita, jotka kaikki ovat laadukkaita ja tyyppihyväksyttyjä. Asiantuntevan ja yksilöllisen palvelumme
ansiosta vältyt virheiltä ja saat hankintasi kerralla
kuntoon. Halutessasi saat tuotteet asennettuina.

Toimimme urakoissa pääosin omin voimin, mutta tukenamme on laaja verkosto luotettavia alihankkijoita,
kuten Eristysliike Sandbacka Oy, jonka kanssa olemme tehneet pitkään yhteistyötä.

www.jaspi.fi
(02) 4374 600

Tehokkaat
ilma-vesilämpöpumput
rakentajalle
ja saneeraajalle:
Olemme myös Facebookissa.

Jäspi Tehowatti Air Split
Jäspi Basic
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AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT | LÄMMITYSKATTILAT | LÄMPÖPUMPUT

Lämpöä ja
aurinkoa
Paljon hyötyä lämpöpumpusta
Tarjoamme monipuolisesti erilaisia lämpöpumppuratkaisuja, joiden avulla lämmityskustannuksissa voi
säästää lyhyessä ajassa suuriakin summia. Paitsi taloudellisia, lämpöpumput ovat myös mukavia, joustavia ja ympäristöystävällisiä. Tarjoamme laadukkaita
ja hinnaltaan kilpailukykyisiä maalämpöpumppuja,
ilma-vesilämpöpumppuja, poistoilmalämpöpumppuja ja ilmalämpöpumppuja. Olipa lämmitystarpeesi iso
tai pieni, me autamme!

THERMIA iTec

HUIPPULUOKAN SUORITUSKYKYÄ
POHJOISMAISIIN OLOSUHTEISIIN

ILMAVESILÄMPÖPUMPULLA

ZZZWKHUPLDÀ
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Aurinkojärjestelmät avaimet käteen
Aurinkopaneeli on yhä kannattavampi valinta sähkön tuottamiseen. Järjestelmien hinnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana laskeneet, mikä on parantanut aurinkosähköjärjestelmän investoinnin ja
takaisinmaksuajan suhdetta. Aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä voi käyttää lämmityksen, valaistuksen,
kodinkoneiden ja muiden sähköä käyttävien laitteiden virransyöttöön missä tahansa. Autamme sopivan
järjestelmän valinnassa ja asennamme sen avaimet
käteen!

+

Auringon säteily
muutetaan lämmöksi
aurinkokeräimissä, joissa pumpun
avulla kierrätetään jäätymätöntä
lämmönsiirtoliuosta. Keräimissä
lämmenneen nesteen lämpö
siirretään lämmönvaihtimen
välityksellä lämmönvaraajaan.
Aurinkokeräimet soveltuvat
täydentäväksi energiamuodoksi
lämmittämään käyttövettä tai
lataamaan energiavaraajia.
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Uutta
väriä ja
parempaa
pintaa
Yhteistyökumppaneidemme laadukkaat tuotteet
takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Värisilmä Loimaa auttaa kaikissa pintaremontointi- ja sisustustarpeissa. Saat meiltä suunnitelmat,
materiaalit ja osaavat tekijät. Hyvä palvelu on
meille sydämen asia; haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Laaja ja laadukas valikoima
Monipuoliseen valikoimaamme kuuluvat kaikki
kodin pintamateriaalit sekä sisälle että ulos. Myymälästämme löydät satoja erilaisia tapettikuosia
sekä maalit, laatat, lattianpäällysteet, paneelit, julkisivurappaustuotteet, listat sekä tietysti työkalut
ja tarvikkeet.

Anna ammattilaisten auttaa
Ammattilaistemme avulla remonttisi toteutus
onnistuu helposti. Erikoisosaamistamme ovat
kokonaisvaltaiset kylpyhuoneremontit. Myös
muut sisä- ja ulkoremontit onnistuvat kauttamme. Suunnitelmien avulla on helppoa hahmottaa
muutokset ja toteuttaa remontti.
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Ota meihin
yhteyttä!

Puh. 010 338 3820,
010 338 3830

PALVELEMME
Lamminkatu 19, 32200 Loimaa
Avoinna ma–pe klo 9–17 • la klo 10–13

TÄYDEN PALVELUN REMONTTIMYYMÄLÄ

Loimaan HT-Asennus Oy

Puh. 010 338 3820
info@htasennus.fi

Puh. 010 338 3830
loimaa@varisilma.fi

www.hanakatloimaa.fi

www.varisilmaloimaa.fi

Verto on yli 30 vuoden kokemuksella Suomen johtava huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä. Älykkään Verto-vesimittarin mittaustulos on luotettava ja lukema etäluettava.
Järjestelmä on helppokäyttöinen kautta linjan: suunnittelu,
asennus, etäluenta ja huolto hoituvat kaikki yksinkertaisesti ja
luotettavasti.

MUISTA TUTUSTUA VERKKOSIVUIHIMME
www.verto.fi

• www.jssuomi.fi

HUONEISTOKOHTAINEN
VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

VERTO – MARKKINOIDEN PARAS
ETÄLUETTAVA VESIMITTARI

