
    Jabell Oy

 

TEE REMONTTITOIVEISTASI TOTTA!
Jabell Oy remonttipalvelu on aloittamassa 
remonttikartoitukset teidänkin asuinalueellanne. 
Asiantuntijamme tekevät kotikäyntejä, joiden yhteydessä 
saatte veloituksetta arvion ja kustannuslaskelman 
tarvitsemastanne remontista. 

AMMATTILAISET
HOITAVAT

Soita ja kysy lisää

0400 689 742
tai sähköpostilla

jari@jabell.fi 

ILMAINEN ARVIO!

KOTITALOUSVÄHENNYS!

www.jabell.fi

Katso
tarjouksemme

takasivulta!

Kylpyhuone- ja
saunaremontit
Maalaus- ja
pintaremontit
Keittiöremontit
Lattia-asennukset,
hionnat ja lakkaukset
Vesivahinkokorjaukset
Ulkoremontit



Uudet keittiökalusteet
Yksilöllisesti sinun ja kotisi mitoilla
• Uudet ja nykyaikaiset ovet, työtasot ja laatikot
• Mittojen mukaan maan laajimmasta valikoimasta
• Suunnittelu ja mittauspalvelu maksutta kotonasi
• Asennettuna alusta loppuun tai kotiin tuotuna
• Ilmastointi-, sähkö- ja putkitöineen

Uusi olohuone, mukava makuuhuone, viihtyisä 
eteinen, kutsuva keittiö? Koko koti kuntoon tai 
vain yksi tila kerrallaan. Soita meille. Teemme 
kotiisi remontin, jonka haluat ja tarvitset. Eikä 
sinun tarvitse muuttaa remontin ajaksi muualle. 
Me sovimme kyllä samaan asuntoon.
Sovi paras aika remontillesi. 
Soita ja varaa ilmainen arviointikäynti. 

0400 689 742 
1. Suunnittelemme kanssasi 
Sinä tiedät millaiseksi kotisi haluat. Meidän suun-
nittelijamme ovat teknisen osaamisen asiantunti-
joita ja tietävät, miten remontti etenee alusta lop-
puun helposti, järkevästi ja taloudellisesti. Ensin 
tutustumme remonttikohteeseen perusteellisesti 
ja kerromme sinulle huomioistamme ja mahdolli-
sista vaurioista. Emmekä jätä huomioimatta seik-
koja, jotka positiivisesti edistävät remontin kul-
kua. Teemme kanssasi aikataulun, josta pidämme 
kiinni. Asiantuntijamme ovat apunasi kun päätät 
väreistä, tapeteista, laatoista, kalusteista. Heiltä 
saat hyviä vinkkejä ja neuvoja parhaista vaihtoeh-
doista ja edullisista ratkaisuista. 

2. Asiantuntemus käytössäsi 
Nykyaikainen lvi- ja sähköremontti vaatii paljon 
asiantuntemusta ja erikoisosaamista. Kaikki tai-
tomme on sinun käytössäsi kotisi parhaaksi. 

3. Remontti- ja saneerauspalvelu 
Tarvitseepa kotisi suuria tai pieniä sisäremontte-
ja, me teemme kaikki: vesivahinko-, pesuhuone-, 
keittiö- ja saunaremontit. 

TEE REMONTTI! 
NYT SE ON 
HELPPOA!



4. Ilmastointi-, sähkö- ja putkityöt 
Koska olemme täyden palvelun rakennusliike 
saat meiltä myös LVI- ja sähköalan ammattilaiset 
rakennuskohteeseesi. 

5. Ulkoremontit 
Kaipaako kotinne ulkokuori remonttimiehen rei-
pasta ja osaavaa kättä? Nyt kodin ulkoremontit 
kerralla kuntoon: kattoremontit, lisälämmöneris-
tys, ulkomaalaukset, ulkovuoraukset, terassit, 
peltikattomaalaukset, aidat ja kivetykset. 
Talomaalaus
Uusi maali suojaa talosi ulkopintoja homeelta, la-
hovaurioilta sekä auringon säteilyltä. Jopa 60 % 
taloista maalataan seinäpinnan kuntoa ajatellen 
liian myöhään, jolloin siihen muodostunut sieni, 
lika ja home lahottavat puupintoja.
Kattomaalaus
Peltikaton kunnollinen maalipinta kestää sekä 
säätä että katseita. Ehjä ja huollettu katto suo-
jaa kotianne, pitää jalkanne kuivina ja mielenne 

levänneenä. Katto kestää, kun sitä hoidetaan. 
Ehjä maalipinta pidentää katon elinikää ja ehkäi-
see sen ruostumista. Kunnolla tehty katon maa-
laus aloitetaan huolellisella pesulla, pohjuste-
taan ruosteenestolla ja viimeistellään huolellisella 
pensselimaalauksella.
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Jabell Oy
Linnalahdenkuja 16 00950 Helsinki
Puh. 0400 689 742
jari@jabell.fi
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Kylpyhuone- ja saunaremontit 
Kaakelit tai paneelit veloituksetta

Keittiöremontit 
Pesuallas tai hanasetti veloituksetta (300 e)

Pintaremontit 
Normaalihintaiset listat tai maali veloituksetta

NYT KANNATTAA TOIMIA NOPEASTI JA VARATA REMONTTI


