VALMISTAUTUMISOHJEET
Tavoitteemme on tehdä palvelumme asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Alla on listattuna
muutamia asioiden hoitamista helpottavia vinkkejä, kun tilaat tarkastuskäyntiä tai olet jo tehnyt
loistavan päätöksen tilata palveluitamme.

Tarkastuskäynti
Kun haluat, että tulemme tarkastamaan hormisi kunnon, toivomme että otat huomioon
seuraavat asiat:
Turvallisuus. Ilmoita, mikäli katolle kulkemisessa on jotain määräyksistä poikkeavaa. Mikäli
tikkaat tai mahdolliset nuohoustasot ja kulkusillat eivät enää ole turvallisessa kunnossa, saat
kauttamme laadukkaat kattoturvatuotteet asennettuna. Lisäksemme paikallinen nuohooja on
varmasti tyytyväinen turvallisiin työoloihin!
Kerro kohteesta. Onko jotain, mikä erityisesti askarruttaa? Kerro se meille, niin osaamme varautua
oikeilla välineillä.
Varaa tarpeeksi aikaa. Varsinkin hormien kuntoa tutkittaessa on toivottavaa, että olisit itse paikalla.
Kukapa muu tuntisi paikat paremmin? Saat saman tien havainnollisen tilannekatsauksen ja tiedon
mahdollisista ongelmista. Mikä vielä parempaa, mikäli molemmat perheen päät ovat paikalla, tieto
kulkee kaikille vastuullisille suoraan.
Vältä tulisijojen käyttöä juuri ennen tai tarkastuksen aikana. Kuumat tulisijat ja palokaasut tekevät
tarkastuksesta vaikeaa tai jopa mahdotonta. Öljypoltin voidaan sulkea vasta tarkastuksen alkaessa.

Pellitykset
Pellitykset pystymme toimittamaan ilman erityisiä valmisteluja, mutta seuraavat asiat
kannattaa ottaa huomioon:
Turvallisuus. Oman ja asentajamme turvallisuuden kannalta peltitöiden aikana kannattaa välttää
liikkumista talon välittömässä läheisyydessä, varsinkin pienet lapset ja kotieläimet on syytä pitää
työn ajan sisällä. Vaikka asentajamme tekevät erittäin huolellista työtä, aina on mahdollista, että
pieni pellinpala tai työkalu lipeää otteesta.
Työrauha. Asentajamme vastaa mielellään kysymyksiin ja kertoo työn etenemisestä, mutta
toivomme kuitenkin, että annatte ammattilaiselle työrauhan. Mikäli tahdotte tarkastella työn jälkeä
lähemmin, asentajamme voi ottaa kuvia ja tuoda ne teille nähtäväksi. Näin vältämme tarpeettomat
katolla liikkumisen riskit.

Hormisaneeraukset
Hormisaneeraukseen valmistautumiseen saat aina yksityiskohtaisemmat ohjeet tilausta
tehdessäsi, seuraavassa kuitenkin yleisiä ohjeita:
Turvallisuus. Oman ja asentajamme turvallisuuden kannalta hormisaneerauksen aikana kannattaa
välttää liikkumista talon välittömässä läheisyydessä, varsinkin pienet lapset ja kotieläimet on syytä

pitää työn ajan sisällä. Vaikka asentajamme tekevät erittäin huolellista työtä, aina on mahdollista,
että työkalu lipeää otteesta.
Työrauha. Asentajamme vastaa mielellään kysymyksiin ja kertoo työn etenemisestä, mutta
toivomme kuitenkin, että annatte ammattilaiselle työrauhan. Mikäli tahdotte tarkastella työn jälkeä
lähemmin, asentajamme voi ottaa kuvia ja tuoda ne teille nähtäväksi. Näin vältämme tarpeettomat
katolla liikkumisen riskit.
Suojaa herkät pinnat Mikäli asennus vaatii työaukon sisätiloihin, toivomme, että teette riittävästi
tilaa asennukselle ja siirrätte helposti vaurioituvat huonekalut ja koriste-esineet turvaan vahinkojen
välttämiseksi. Asentajamme hoitavat aina vastuun suojaamisesta, mutta emme tahdo tarpeettomasti
kajota asiakkaan omaisuuteen.
Vesi ja sähkö: Hormisaneeraustyössä tarvitsemme puhdasta vettä. Mikäli kohteessa ei ole
vesipistettä, ilmoitathan siitä, jotta voimme varata tarvittavan määrän vettä mukaan.
Laastisekoittimille ja muille työkaluille riittää tavallinen taloussähkö, mutta tarpeen vaatiessa
otamme aggregaatin mukaan.

