
Ammattitaitoa vuodesta 1999



Varma Kattourakointi toteuttaa 
vaativammatkin huopa-, pelti- 
ja tiilikattosaneerauskohteet. 
Käytössämme on alan 
johtavat tuotteet ja toimittajat. 
Ammattitaitoinen henkilökuntamme 
takaa laadukkaan lopputuloksen. 
Suunnitteluosaajamme ja projektin 
johtomme suunnittelevat yhdessä 
tilaajan kanssa parhaan mahdollisen 
kohdekohtaisen kustannustehokkaan 
ja laadukkaan toimitustavan.

KATTOURAKOINNIN
PALVELUT
• Korjaus- ja uudisrakentamisen 
 vedeneristykset 1- ja 2-kerroskatteella.
• Taloyhtiösaneeraus, mineriitti tai pelti pois,
 vaneri ja huopa tilalle.
• Palahuopasaneeraus, palahuovan puhdistus
 ja uusi saneeraushuopa päälle.
• Peltikattojen uudisrakentaminen ja saneeraus.
• Tasakatosta harjakatoksi muutokset. 
• Tiilikattojen uudisrakentaminen 
 ja kattosaaneeraukset.
• Räätälöidyt rakennus- ja vedeneristyskohteet.

VESA HILTUNEN
Urakkalaskenta ja myynti | 0400 377 699
vesa.hiltunen@vesikattopalvelu.fi

Kun tarvitset
Vesikattopalvelu

Nurmeksen
palveluja, ota

yhteys Vesaan!

Varma Kattoremontit toteuttaa 
omakotitalojen, mökkien ja pien-
rakennusten pelti- huopa- ja 
tiilikattoremontit ammattitaidolla, 
hyviä rakennustapoja noudattaen.

KATTOREMONTOINNIN
PALVELUT
Peltikatot
• Uudisrakentamisen kattoasennukset
• Omakotitalojen kattosaneeraukset
• Tasakatosta harjakatoksi muutokset

Huopakatot
• Uudisrakentamisen vedeneristykset 
 1- tai 2-kerroskatteella.
• Omakotisaneeraukset, vanha huopa pois 
 ja uusi huopa tilalle.
• Palahuopasaneeraus, palahuovan puhdistus  
   ja uusi saneeraushuopa päälle.

Tiilikatot
• Uudisrakentamisen kattoasennukset
• Omakotitalojen kattosaneeraukset

VARMA Kattohuolto huoltaa kattosi 
omakotitaloista tuotantolaitoksiin. 
Pitkäaikaisen kokemuksemme 
mukaan mittava osa vesikattojen 
äkillisistä ongelmista johtuu 
puutteellisesta huoltotoimenpiteistä.



Olemme Pohjois-Karjalan 
talousalueella toimiva rakennusliike. 
Toimintaperiaatteemme ovat 
laadukas, tilaajaystävällinen ja
työturvallisuuden näkökohdat 
huomioiva rakentaminen.

Käytössämme on alan johtavat 
tuotteet, ammattitaitoiset 
asentajat sekä laajaa kokemusta 
omaava suunnittelu- ja projektin 
johtohenkilöstö.

RAKENTAMISEN
PALVELUT
• Liike- ja toimitilojen muutostyöt
• Taloyhtiöiden yhteisten tilojen kunnostus
• Huoneistoremontit
• Sauna- ja pesutilojen kunnostus
• Vahinkosaneeraukset
• Julkisivuverhousten kunnostus ja uusiminen
• Autotallit, varastot ja jätekatokset

Varma Tehdasmyynti valmistaa 
profiilipellit, peltilistat ja 
peltisepäntuotteet sekä varastoi 
ja jälleenmyy sadevesi- ja 
kattoturvatuotteet. Kaikki 
tuotteet myös ammattilaisen 
asentamana.

TEHDASMYYNNIN
PALVELUT
• Katto- ja seinäpellit 
 valmistettuna määrämittaan
• Pelti-, huopa- ja tiilikaton tarvikkeet
• Kattoturvatuotteet
• Sadevesijärjestelmät
• Kattojen läpiviennit
• Rakennuspellitykset
• Jälleenmyyntituotteet 
 toimitusmyyntinä
• Peltisepän palvelut
• Kaikkien tuotteiden asennuspalvelu

VESIKATTOPALVELU NURMES OY
Teollisuustie 1, 75530 Nurmes
Puh. 0400 377 699

www.vesikattopalvelu.fi

Toimipaikka/paja

Kumppanit

KATTOHUOLLON
PALVELUT
• Kattojen kuntotutkimukset
• Huolto- ja tarkastuskäynnit
• Korjaus- ja paikkauspalvelut
• Lumenpudotukset
• Sammaleen poisto- ja myrkytys
• Kattojen pesut ja puhdistukset
• Sadevesi- ja kattoturvatuotteiden asennukset



Vesikattopalvelu Kemppainen Oy
Lankkukuja 6, 87400 Kajaani

www.vesikattopalvelu.fi

Vesikattopalvelu Kemppainen Oy on vuonna 1999 
perustettu katto- ja rakennusalan erikoisliike, joka 
tuottaa laadukkaita rakennusalan palveluja Kainuun, 

Koillismaan ja Pohjois-Karjalan alueella.

Toimialat

Yritykset
• Vesikattopalvelu Kajaani
• Vesikattopalvelu Kuusamo
• Vesikattopalvelu Nurmes

Palveluvalikoima
• Vedeneristys- ja kermikattotyöt
• Pelti- ja tiilikattotyöt
• Rakennuspeltityöt
• Kattohuolto ja huoltokorjaukset
• Uudisrakennustyöt
• Saneerausrakennustyöt
• Profiilikattopeltien valmistus ja myynti
• Kattoturvatuotteiden asennus ja myynti
• Sadevesijärjestelmien asennus ja myynti
• Kattotarvikkeiden jälleenmyynti
• Kattovarusteiden asennustyöt
• Ilmanvaihtohuolto -palvelut

Asiakkaat
• Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
• Kaupungit ja kunnat
• Valtion laitokset
• Teollisuuslaitokset
• Rakennusliikkeet
• Yksityiset kotitaloudet


