KENELLE
Yrityksemme henkilökunta
koostuu levyseppähitsareista ja
kaikilla on voimassaoleva
hitsaajan pätevyystodistus,
ns. luokkahitsaaja.
Lisäksi meillä on voimassaolevat
tulityö- ja työturvallisuuskortit ja
tunnisteina Valtti-kortit.

KE TÄ ME
O LE MME ?

Maecenas

Pääasiallisia asiakkaitamme ovat :
- Rakennusliikkeet
- kaupungit ja kunnat
- kiinteistönhuoltoyritykset
- Isännöitsijät / taloyhtiöt / kiinteistöosakeyhtiöt

M E TA W O R K S OY
Antintie 1, 80330 Reijola
044 3544 355
www.metaworks.ﬁ
myynti@metaworks.ﬁ
2715147-4

Metaworks on metallirakenteiden
valmistukseen sekä asennuksiin
erikoistunut yritys, jonka
päätuotteita ovat :
-Alumiini- ja teräsrakenteiset ovet
sekä ikkunat
-Teräsrakenteet
-Teräsrakenteiset runkorakenteet
-Kaiteet ja käsijohteet

MITÄ ME TEEMME?
Valmistamme ja asennamme valmistamamme tuotteet avaimet käteen periaatteella.
Suoritamme myös asennuspalvelua muiden valmistamille tuotteille. Esim. kaidejärjestelmät ym.
Olemme luotettava ja huoleton ratkaisu tilaajalle -hommat hoituu.
Toimimme yhteistyössä mm. lukko- ja lasiliikkeiden kanssa - yksi yhteistyökumppani - Metaworks.
Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet kunnossa ja Valttikortit käytössä.
UL KO-OVIE N VAIH TO ALUMIIN IRAK E N T E IS IKSI :
Olipa ongelmana katkennut kaide, irronnut sarana
taikka pudonnut portti - meiltä löytyy ratkaisu ja apu.

Mitoitamme entisten ovien paikalle uudet ulko-ovet,
valmistamme ne toimitiloissamme Niittylahdessa ja asennamme

AINA EI TARVITSE HANKKIA UUTTA.
Korjausrakentamisesta on tullut suuri osa
toimintaamme. Useissa kohteissa on tullut

ne kohteeseen avaimet käteen -periaatteella. Sovitamme
asennuksen aikatauluihin niin lukkosepät kuin lasimiehet.
Asiakkaalle tämä on vaivatonta ja häiriö jää muutamaan tuntiin.

Entiset ulko-ovet ilman
lämpökatkoa.

Nokia R72 -sarjan
lämpöeristetyt ovet
turvalaseilla

Vääntyneet, eristämättömät
ulko-ovet kerrostalossa.

Uudet Jansen -teräsovet
lämpökatkolla ja
suuremmilla valoaukoilla.

Teräsrunkoinen katos
ostoskärreille

Ylikulkusilta / hoitotaso
kiinteistön katolle putkien
ylitykseen.

”korjausvelkaa” kun kiinteistön hoitoon ja
kunnossapitoon ei ole ollut käytettävissä

T E RÄS OVE T UL KO-OVIN A:

resursseja tai ei ole ollut tiedossa oikeita

Meillä on laaja kokemus erilaisista

Teräsproﬁileista valmistetut tiivistetyt ulko-ovet pystytään
valmistamaan jopa neljä metriä korkeina erikoisovina tai ovien
leveys voi olla jopa neljä metriä. Lisäksi valmistamme palo-ovia
EI30 ja EI60 luokkiin lasilla ja ilman.

korjausmenetelmistä ja -ratkaisuista ja

Pintakäsittelynä ovissa jauhemaalaus, väreinä kaikki RAL -värit.

tekijöitä. Juuri siihen pyrimme vastaamaan.

tarvittaessa kehotamme asiakasta
harkitsemaan uuden osan tai komponentin
hankintaa. Joskus uusiminen on korjausta

E RIL AIS E T RAK E N T E E T:

kannattavampaa ja pyrimmekin kaikessa

Valmistamme ja suunnittelemme tarkoitukseen soveltuvia

toiminnassamme kustannustehokkuuteen ja

rakenteita ja niiden osia mittatilauksena. Kun tarvitsette

pitkä ikäisyyteen sekä parhaaseen

tuotteen tai osan jota ei saa valmiina, toteutamme sen.

mahdolliseen käytettävyyteen.

Tuotteiden pintakäsittelynä kauttamme jauhe- eli
pulverimaalaus sekä märkämaalaukset teollisuusmaaleilla.

