
Hyvä 
Konepajan 
alueen asukas,

KUTSU

Tule kuulemaan lisää maanantaina 2.12. klo 16:30 – 
18:00. Paikkana YIT Living Lobby, Tripla 5. krs

Ilmoittaudu tapahtumaan 25.11. mennessä Katja 
Törmäselle 040 519 0855 tai lähettämällä sähköpostia 
katja.tormanen@yit.fi. Voit myös kutsua meidät suoraan 
kotikäynnille.

P.S. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvomme pienen lahjakortin.

YIT KODIN REMONTTIPALVELUT
SAATAVILLA KONEPAJALLA



YIT Kodin remonttipalvelut on 
helppo tapa päivittää asuntosi ilme 
nykypäivään luotettavien ammattilaisten 
avulla, YITn remonttivastaavan 
valvonnan alaisuudessa.

Remontin suunnittelu tehdään 
yhdessä kotikäynnillä, jonka jälkeen 
saat tarkemman suunnitelman 
remontista päätöksesi tueksi. Kotikäynti 
on ilmainen eikä velvoita remontin 
hankintaan.



ESIMERKKEJÄ REMONTEISTA AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA

KATSO LISÄÄ NETISTÄ yit.fi/kodinremonttipalvelut
yitplus.com

• Kotona tapahtuva keittiösuunnittelu 

• Nykyisen keittiön purku ja uuden 
asentaminen sekä purkujätteiden 
kierrätysmaksut

• Kaappien ovet, rungot, työtasot

• Alakaapit laatikostoina, saranat ja 
laatikot hidastimilla

• Välitilan muutokset (laminaatti, led-    
listavalaistus, pistorasiat)

• Hana ja komposiittiallas

• Työn osuutta hinnassa 30 %

• Lisätyönä saarekkeen avartaminen     
(ei sis. hintaan)

KEITTIÖN PÄIVITYS
2H+KH-ASUNTOON

Kokonaispaketti alk. 8000 € sisältää

• Uudet laatat (valittavana 3 erikokoista 
seinälaattaa ja 3 eriväristä lattialaattaa), 
seinän tehostelaatoitus

• Kattopanelointi (kuultovalkoinen tai 
naturel), integroitu valaistus 

• Kiintokalusteet

• Työn osuutta hinnassa 50% 

KYLPYHUONEEN PÄIVITYS
2H+KH-ASUNTOON

Kokonaispaketti alk. 9000 € sisältää

• Jalkalistojen uusiminen

• Parketin hionta, hintaan vaikuttaa 
nykyisen parketin kunto. Nykyisen 
parketin sävykäsittely

SEINIEN JA LATTIOIDEN 
PINTAREMONTTI

KAIPAATKO KEVYEMPÄÄ?
KAUTTAMME ESIMERKIKSI

• Keittiön ovien ja työtasojen vaihto 
(nykyiset allas ja hana säilyvät),   
hinta alk. 2000€

• Kylpyhuoneen allaskalusteryhmän 
vaihto

• Roska-astian vaihto

• Säilytystilan lisääminen

• Nykyisen saunan puuosien vaihto ja 
uudet lauderatkaisut

• Nykyisen saunan puuosien sävytys

Päivitämme sivuja jatkuvasti



Kyllä olemme olleet 
tyytyväisiä. Jotakin pientä 
oli matkan varrella, mutta 
ei mitään ihmeellistä. 
Tuntui tosi hyvältä, että 
YIT:n puolesta oli yksi 
ihminen, jonka kanssa sai 
olla tekemissä. Saimme 
käydä hänen kanssaan 
asiat mitkä oli ollut meillä 
mielessä ja haluttiin hoitaa 
asiat yhden, luotettavan 
henkilön kanssa.

YIT KODIN REMONTTIPALVELUN 
ASIAKAS, HELSINKI

MIKSI VALITA
YIT KODIN REMONTTIPALVELU

YIT on rakentanut Konepajan ja tuntee talonne

YITn kautta on saatavissa pieniä ja vähän 
isompiakin remontteja

YIT on neuvotellut valmiiksi kilpailukykyiset hinnat 
ja suunnittelee sujuvan remontin etenemisen

YITn remonttivastaava huolehtii aikataulusta ja 
pitää teidät ajan tasalla

YIT kantaa kokonaisvastuun remontin 
etenemisestä ja laadusta

LISÄKSI:

Sisustussuunnittelija käytössäsi

Remonttisiivous ja muut lisäpalvelut helposti 
saatavilla


