Helppo ja huoleton
kylpyhuoneremontti

Palvelulupaukseni
Paikat, joissa vietämme eniten aikaa, vaikuttavat suoraan mielenmaisemaamme.
Meitä Laattapisteellä on jo yli 40 vuoden ajan ajanut tahto luoda suomalaisille paikkoja,
joissa on helppo voida hyvin. Se on vastuumme, sillä rakennamme ympäristöä, jossa huomenna
asumme, teemme töitä ja vietämme aikaa. 

1

Asiointi kanssani on sinulle helppoa.

6

Valikoimamme on markkinoiden laajimpia – avullani
käytössäsi ovat aina alan viimeisin tietotaito, turvalliset ja laadukkaat tuotteet sekä uusimmat innovaatiot.

2

Olen täällä sinua varten ja vastuussa projektistasi.
Olen kiinnostunut sinusta ja omana yhteyshenkilönäsi
olen tavoitettavissasi.

7

Haluan edistää rakennusalan kestävää kehitystä ja olla
mukana rakentamassa tiloja, joissa sinun on huomennakin hyvä olla.

3

Kunnioitan unelmiasi, tarpeitasi ja budjettiasi
– tehdään ne yhdessä mahdollisiksi.

8

Haluan, että onnistut projektissasi. Tekemisemme
läpinäkyvyys ja toimitusvarmuutemme antavat hyvän
pohjan onnistumiselle.

Kunnioitan ja säästän aikaasi. Olen mukana projektissasi
alusta loppuun saakka, koko asiantuntijaorganisaation
tuki käytössäni.

9

Toimin vastuullisesti ja olen kanssasi ylä- ja alamäessä.

4
5

Olen aktiivinen. Pidän kiinni siitä mistä sovitaan ja kerron
aina, mitä seuraavaksi tapahtuu.

10

Työskentelen suomalaisessa perheyrityksessä ja työni
on minulle tärkeää. Haluan, että viihdyt kanssani. Anna
minulle palautetta, haluamme kehittyä!

Miksi valita meidät?

Kodin suojaus

Työn laatu

Remppainfo

Suojaamme kotisi huolellisesti
remonttipölyltä mm. alipaineistuksen avulla. Perinpohjaisen
suojauksen ja siisteyden ansiosta
voit asua kotona remontin
aikana.

Rakennustöiden yleiset
laatuvaatimukset on määritelty
SisäRYL-ohjeistuksessa.
Noudatamme remonteissamme
aina tätä ohjeistusta tiukempaa
laatuvaatimustasoa.

Pääset seuraamaan remontin
edistymistä sähköisessä
Remppainfo-palvelussa,
jonne remonttityöntekijät
lataavat jatkuvasti
valokuvia ja tietoa.

10 vuoden takuu

Ei piilokuluja

Avaimet käteen

Myönnämme kylpyhuoneja wc-remonteillemme
normaalin rakennusaikaisen
takuun lisäksi oman kymmenen
vuoden takuun.

Remonttitarjous sisältää
kaiken projektinhallinnasta
purkutöihin ja loppusiivoukseen
asti. Sinun ei tarvitse
pelätä piilokuluja.

Hanki itsellesi mielenrauhaa:
hoidamme remonttisi alusta
loppuun ja sinä voit keskittyä
vaikkapa lomailuun.
Helppoa, eikö totta?

Joka kukkarolle
Valikoimassamme on sekä edullisia perustuotteita että yksilöllisempiä
ratkaisuja. Remonttityön osuudesta saat tuntuvan kotitalousvähennyksen.
Sivuiltamme voit katsoa tekemiämme remontteja.
Lue lisää: www.laattapiste.fi/kotiin/tekemamme-remontit

Kodin muut remontit
Laita koti kerralla kuntoon! Teemme kylppäriremontin yhteydessä myös saunat ja
kodin sisustusremontit.
Lue lisää: www.laattapiste.fi/kodin-remontit

Rempparaha-rahoitus
Remontti voi tuntua turhan isolta sijoitukselta. Valitse rahoitus joko osalle tai koko
remontille, jolloin saat jaettua kulut fiksusti kuukausieriin.
Lue lisää: www.laattapiste.fi/rahoitus

Kylppäriremontti askel askeleelta

1.

2.
Tapaamiset myyjän kanssa

Aloituskokous

Jutellaan toiveistasi ja budjetistasi, käydään

Käydään yhdessä läpi aikataulu ja valokuvataan tila. Tyypillisesti remontti kestää 3–4
viikkoa, kun kylpyhuone remontoidaan lattiasta
kattoon. Isot muutokset sekä mahdolliset kosteusvauriot voivat pidentää remonttia.

läpi tarjous ja tilasta piirretyt 3D-kuvat sekä
valitaan tuotteet. Saat myös valmiin remonttiilmoituksen taloyhtiölle toimitettavaksi.

3.

4.
Asbestikartoitus

Kodin suojaus

Ennen vuotta 1994 valmistuneeseen kylpyhuoneeseen tehdään lain vaatima asbestikartoitus.
Jos asbestia löytyy, se poistetaan.

Koti suojataan remonttipölyltä. Remontoitava tila
osastoidaan, ja kulkuväylät peitetään kovalevyllä.
Purkuvaiheessa käytetään alipaineistusta ja
koneellista pölynpoistoa.

5.

6.
Purku- ja pohjatyöt
sekä vedeneristys

Laatoitus-, putki- ja sähkötyöt
sekä kalusteiden asennus

Kylpyhuone tutkitaan piilevien vikojen varalta. Tilaan
tehdään lattiavalu ja -kaadot, lattialämmitys sekä vesipisteet, ja lattiat sekä seinät tasoitetaan tai levytetään.
Kaikki työpäällikkömme ovat märkätilatöiden valvojia ja
valvovat itse vedeneristystyötä tekien siitä pöytäkirjan.

Työntekijämme osaavat toteuttaa myös erikoisemmat
laatoitukset, ja listojen sijaan kulmauksiin voidaan tehdä
huolitellut jiiraukset. Jos putkiremontti ei ole vielä ajankohtainen, kattoon huolehditaan valmius sitä varten. Näin koko
kylpyhuonetta ei tarvitse repiä auki putkiremontin koittaessa.

7.

8.
Viimeistely ja siivous

Loppukatselmus

Kylpyhuoneen ilme viimeistellään kynnyksillä ja listoilla.
Siivousyritys siivoaa remontin jäljet perusteellisesti ja
tekee laattapinnoille käyttöönottopesun.

Loppukatselmuksessa käydään yhdessä läpi remontoitu tila. Samalla sinulle luovutetaan kaikki tärkeät
remonttia koskevat dokumentit ja raportit.

91 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä remonttivaiheen toimintaan (Remonttimyyntitutkimus 2019).

Tutustu tekemiimme kylpyhuoneremontteihin

Sijainti: Espoo I Koti: omakotitalo I Rakennusvuosi: 2000 I Pinta-ala: 7 m2

Ripaus bling-blingiä

Mustavalkoinen kylpyhuone
Omakotitalon kylpyhuone remontoitiin mustavalkoiseksi.
Tehosteeksi asukkaat halusivat ripauksen bling-blingiä.
Kokonaisuus ratkaisi kumppanin
”Talomme kylpyhuone oli jo alun pitäen jäänyt hieman keskeneräiseksi, ja loppusysäyksen remontille antoi pieni vesivahinko.
Varsinaisen remonttipäätöksen syntymisessä meillä oli silti veivaamista ja valinta kesti melko pitkään. Lopulta kokonaisuus
ratkaisi: hinta ja se, mitä sovittiin, kohtasi tarpeemme.

”Hinta ja se, mitä sovittiin,
kohtasi tarpeemme.”
Asiakas Espoosta

Kylpyhuoneen suunnittelu lähti siitä, että halusimme uuteenkin kylppäriin ammeen. Kermanväristen ja tummanpunaisten
laattojen tilalle meillä oli mielessä mustavalkoinen sävymaailma, ja kokonaisuuteen piti saada myös hieman bling-blingiä.
Remontti eteni nopeasti
Remontti lähti reippaasti liikkeelle. Ensin tehtiin suojaukset ja
varattiin huone remonttitarvikkeille. Tuntui kyllä, että apua,
kylppäri ja puolet asunnosta on peitetty, tätäkö pitää kestää
monta viikkoa! Aika nopeasti kaveri kuitenkin eteni työssään.
Parasta uudessa kylppärissä on toimivan oloinen kokonaisuus.
Pääväreihin pystyy yhdistämään hyvin eri sävyjä ja siten ilmettä voi muokata esimerkiksi pyyhkeillä.”

6%

remonttityö
26 %

42 %

sähkö- ja putkityöt
rakennusmateriaalit
kalusteet ja varusteet

14 %

12 %

pintamateriaalit

Remontti-, sähkö- ja putkitöistä saat kotitalousvähennyksen.

Sijainti: Espoo I Koti: omakotitalo I Rakennusvuosi: 1971 I Pinta-ala: 5 m2

Valoisa ja avara kakkoskylppäri

Modernimpaa ilmettä
Kodin kakkoskylppäri muutettiin putkiremontin yhteydessä ahtaasta raikkaaksi.
Koko takaseinän levyinen ikkuna tuo nyt tilaan paljon luonnonvaloa.
Kylpyhuonemyyjä auttoi yksityiskohtien kanssa
“Tykästyimme avaimet käteen -konseptiin: olemme remontoineet paljon ja emme halunneet enää tilailla itse putkimiestä
ja hoitaa muita käytännön asioita. Oli helpottavaa, kun asiat sujuivat.

“Kiireiselle ihmiselle parasta oli
remontin stressittömyys.”
Johanna Bexar-Hannula, Espoo

Halusimme kylpyhuoneeseen suurta laattaa ja selkeän värimaailman. Kylpyhuonemyyjä auttoi valitsemaan materiaalit,
jotka sopivat talon ja aikaisempien remonttien henkeen. Saimme häneltä myös loistavia vinkkejä yksityiskohtiin.
Ikkunan tuoma luonnonvalo maksimoitiin
Kaikki valmistui suunnitellusti ja ajallaan, ilman mitään suurempia ongelmia. Lisäksi remontin kymmenen vuoden takuu oli
iloinen yllätys. Koko perheemme onkin ollut remonttiin erittäin
tyytyväinen. Lopputulos on mielestäni ihanan ilmava! Parasta
on, että tilaa tuntuu tulleen tuplasti lisää. En millään meinaa
uskoa, että kylpyhuoneen koko on alle kuusi neliötä. Sehän on
paljon suurempi kuin ennen!”

7%

remonttityö

23 %

sähkö- ja putkityöt
45 %

rakennusmateriaalit
kalusteet ja varusteet

6%
19 %

pintamateriaalit

Remontti-, sähkö- ja putkitöistä saat kotitalousvähennyksen.

Katso lisää tekemiämme remontteja: www.laattapiste.fi/kotiin/tekemamme-remontit

Suunnittelusta toteutukseen:
1.

Saat kylpyhuonesuunnitelman juuri sinulle räätälöitynä. 3D-kuvan ja 360-tilamallin avulla hahmotat, miltä remontoitava tila tulee näyttämään. Tarpeidesi, toiveidesi ja budjettisi mukaisesti.

5.

2.

Suoritamme remontoitavan tilan mitoituksen ja
teemme remonttisuunnitelman.

6.

3.

Saat oman yhteyshenkilön, joka on vastuussa projektistasi. Koko projektin keston ajan.

7.

4.

Saat aina aikataulun ja kiinteän hinnan remontille.
Aikataulumme pitävät ja yllättäviä lisäkuluja ei
kanssamme synny.

8.

Remonttimme on läpinäkyvä ja voitkin helposti seurata
remontin edistymistä Remppainfo-palvelussa.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset on määritelty
SisäRYL-ohjeistuksessa. Noudatamme remonteissamme aina tätä ohjeistusta tiukempaa laatuvaatimustasoa.
Kunnioitamme aina kotiasi. Suojaamme kotisi aina
huolellisesti remonttipölyltä mm. alipaineistuksen
avulla. Perinpohjaisen suojauksen ja siisteyden ansiosta voit asua kotona remontin aikana.

Meillä on hyvin tehtyjen asioiden historia. Tästä laatulupaus on kylppäri ja wc-remonttien 10 vuoden takuu.

Remontit seuraavista myymälöistä:
Laattapiste Jyväskylä • Laattapiste Kuopio • Laattapiste Lahti • Laattapiste Oulu
Laattapiste Tampere • Laattapiste Vaasa • Laattapiste Vantaa

