Näytteilleasettajat Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarissa
Helsingin rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari järjestettiin keskiviikkona 29.1.2020 Savoyteatterissa Helsingissä.
Näyttelyssä olivat mukana seuraavat yritykset:
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Seuraavilla sivuilla on lyhyt esittely yrityksistä:

Weber
Markkinoiden laajin tuote- ja ratkaisu valikoima sisäilmakorjauksiin

Weber tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman ratkaisuja sisäilmakorjaukseen sekä luotettavat
ratkaisut sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Järjestämme myös ammattilaisille suunnattuja
laadukkaita koulutuksia ja seminaareja ympäri Suomen.
www.fi.weber/sisailmakorjaus
Mikäli haluat vastaanottaa jatkossa Weber-uutiskirjeen, laita sähköpostia osoitteeseen info@fi.weber.
Lähetämme sinulle linkin, jota kautta kirjeen pääsee tilaamaan.
Lisätietoja:
Weberin suunnittelijapalvelu (www.fi.weber/yhteystiedot/aluemyynti/suunnittelijapalvelu)

Build Care Oy
ElaProof Indoor - Terveellisen sisäilman puolesta
Build Care Oy on suojaaviin pinnoitteisiin erikoistunut suomalainen yritys. Yhtiön toiminnan kivijalka on
patentoitu hengittävä ElaProof-pinnoiteteknologia, joka perustuu uraauurtavaan polymeerikemian
innovaatioon. REACH-hyväksytyistä raaka-aineista kehitetyt vesipohjaiset tuotteet muodostavat
kuivuessaan elastisen pinnoitteen, joka suojaa kaiken tyyppisiä materiaaleja. Myrkyttömät ja
helppokäyttöiset ElaProof-tuotteet pidentävät rakennusten ja rakennelmien käyttöikää vuosikymmenillä.
10 hyvää syytä tiivistää ElaProof Indoorilla
+ Yksi tuote sisäilmatiivistykseen ja radonsuojaukseen
+ Elastinen pinnoite- ja tiivistysmassa useimmille rakennusmateriaaleille
+ M1-päästöluokitus ja Emicode EC 1
+ Markkinoiden paras halkeaman silloituskyky – 10,3 mm!
+ Kestää vettä ja pakkasta, levitettävissä myös kosteille alustoille
+ Nopea ja helppo asennus – saatavana käsi- ja ruiskumassana
+ Kotimainen – tuotetuki ja -koulutus lähellä
+ Kokonaistaloudellinen 1-komponenttinen tuote
+ Erinomainen tartunta lähes kaikille rakennusmateriaaleille
+ Tuote on liuotinvapaa ja sen pH on neutraali – käsittely ei vaadi erityisiä suojavarusteita
ElaProof Indoor - terveellisen sisäilman puolesta!
Linkki tuotteen sivuille: https://www.elaproof.com/elaproof_tuotteet/elaproof-indoor-pinnoite-jatiivistemassa/

Poistoa Oy
Kaikki sisäilmaan liittyvät siivoukset alan suurimmalta valtakunnalliselta toimijalta
Poistoa on vaativan puhdistamisen ja hyvän sisäilman auktorisoitu edelläkävijä Suomessa. Olemme
Suomen ensimmäinen homesiivoukseen erikoistunut puhtausalan yritys ja alallamme suurin toimija.
Yhdistämme puhtausalan ja rakennusterveyden uusimman tutkimustiedon arjen työhön. Tutkimusten
mukaan meillä ovat Suomen tyytyväisimmät asiakkaat. Haluaisitko kuulla lisää meistä, hankkeistamme
ja palveluistamme?
Tilaa uutiskirjeemme tästä.
Nettisivujen linkki: https://homesiivous.fi/
Uutiskirjeen tilaus: https://homesiivous.fi/savoy-postituslista
Haluan että minuun ollaan yhteydessä: https://homesiivous.fi/yhteystiedot

Rakennustietosäätiö RTS
Edistämme hyvää rakennustapaa ja tuotamme siihen tarvittavaa luotettavaa tietoa infra-alalle,
talonrakentamiseen, talotekniikkaan sekä kiinteistönpitoon.
Olemme täyden palvelun tietotalo ja tuotteemme kattavat rakentamisen elinkaaren suunnittelusta
ylläpitoon asti.
https://rt.rakennustieto.fi/aloitus
Uutiskirjeen tilauslinkki : https://rati.activehosted.com/f/1
Lisätietoja: https://www.rakennustieto.fi/index/yhteystiedot/ota_yhteytta.html.stx

Sisäilmalähetti Oy

Tyytyväisempiä tilankäyttäjiä! Palvelut tilojen väliaikaiseen suojaamiseen sekä kiinteistöjen
sisäolosuhteiden seurantaan.

Sisäilmalähetti Oy tarjoaa palveluita tilojen väliaikaiseen suojaamiseen sekä kiinteistöjen
sisäolosuhteiden seurantaan. Yhdistämällä asiakaskokemuksen kehittämisen ja alan viimeisimmän
teknologian mahdollistamme sisäilma-alan innovatiivisimmat ratkaisut.
www.sisailmalahetti.fi
Lisätietoja: Maria Eskelinen
maria.eskelinen@sisailmalahetti.fi
www.sandbox.fi |http://www.sisailmalahetti.fi/
https://www.linkedin.com/company/sisäilmalähetti/
fi.linkedin.com/in/meskelinen/
https://twitter.com/Maria_Eskelinen

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kiinteistö- ja rakennusalan tutkinto- ja täydennyskoulutukset
Metropolia Ammattikorkeakoulu, kiinteistö- ja rakennusalan tutkinto- ja täydennyskoulutukset
www.metropolia.fi/rakennusala

Tulossa olevia täydennyskoulutuksiamme:
- Terve talo -koordinaattori, 15 op
- Kosteudenhallintakoordinaattori, 5 op
- BIM-perusteet, 5 op
- BIM-manageri, 5 op
Tilaa täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden uutiskirje:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/10594/lomake.html
Ota yhteyttä: yrityspalvelut@metropolia.fi

Berner Oy I Berner Ltd

Fotonidesinfiointi – Puhdistusta valon voimalla

Berner tarjoaa ratkaisuna tilojen desinfiointiin suomalaisen LED Tailorin sinistä LED-valoa.
Sininen valo on kemikaaliton ja parantaa tehokkaasti pintahygieniaa ja ilmanlaatua mm.
terveydenhuollossa, teollisuudessa ja sisäilmaongelmakohteissa.
https://www.berner.fi/pro/tuoteryhma/desinfektiolaitteet/
Uutiskirjeen tilauslinkki https://www.webropolsurveys.com/S/926662A6F5C6EA50.par
Lisätietoja Isto Pasanen isto.pasanen@berner.fi

Mikrobioni Oy
Laboratorio rakennusterveyden ammattilaisille
Mikrobioni Oy on laboratorio rakennusterveyden ammattilaisille. Tarjoamme kattavat laboratorioanalyysit sisäilmaselvitysten ja korjausrakentamisen tueksi; analyysivalikoimaamme kuuluvat
mikrobianalyysit, kemialliset analyysit, asbesti- ja haitta-aineanalyysit sekä kuituanalyysit.
Kaikki Asumisterveysasetuksen mukaiset menetelmät ovat akkreditoituja ja niillä on Ruokaviraston
hyväksyntä.
Palveluihimme kuuluu myös työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan
liitetystä oireilusta selvittävä sisäilmastokysely. Kysely toteutetaan sähköisesti ja lausunnosta vastaa
asiantuntijalääkäri.
https://mikrobioni.fi/
Uutiskirjeen tilauslinkki: https://mikrobioni.mailpv.net/
Lisätietoja: toimisto@mikrobioni.fi

Suomen Radonhallinta Oy
Lakisääteisten Radonmittausten ja Radonkorjausten asiantuntija
Kaikki STUK hyväksytyt radontutkimusmittaukset ja maanvaraisten rakennusten alapohjien
alipaineistukset koko Suomessa.
www.suomenradonhallinta.fi
Ota yhteyttä meihin ja pyydä veloituksetonta asiantuntiaja käyntiä:
https://suomenradonhallinta.fi/yhteystiedot#otayhteytt%C3%A4
Lisätietoja Jarkko Ruokonen
jarkko.ruokonen@suomenradonhallinta.fi
https://www.linkedin.com/in/JarkkoRuokonen

MetropoliLab Oy
Sisäympäristöanalyysit asiantuntemuksella
MetropoliLab Oy on luotettava kumppanisi sisäilmatutkimuksissa. Sisäympäristönäytteiden analysointia
jo yli 40 vuoden kokemuksella.
Lisätietoja Tiina Suominen puh. 010 391 3457
www.metropolilab.fi

Työterveyslaitos
Monipuolinen ja tutkiva palvelulaboratorio
Laadukkaat ja monipuoliset sisäilma- ja haitta-aineanalyysit.
https://www.ttl.fi/palvelu/asbesti-analyysi/
https://www.ttl.fi/tilaa-uutiskirje/
Lisätietoja: https://www.ttl.fi/koulutukset-ja-palvelut/
Viivi Ahonen
viivi.ahonen@ttl.fi, www.ttl.fi

