
Paluu sujuvaan arkeen – 
niin nopeasti kuin mahdollista

Recover Nordic on pohjoismainen 
johtava vahinkosaneerauksen ja 

korjausrakentamisen ammattilainen. 
Tarjoamme laadukkaita palveluitamme 

yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille 
ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme 

heidän kanssaan. Toimimme myös johtavien 
vakuutusyhtiöiden kumppanina. Lisäksi 

olemme JVT- ja Kuivausliikkeiden liiton jäsen 
(JVT= jälkivahinkojen torjunta).

Meidät tavoittaa vuoden jokaisena päivänä, 
ympäri vuorokauden niin vesi-, palo- kuin muidenkin 

vahinkojen iskiessä Uudellamaalla 
puh. 020 131 35 55  

Asiakaspalvelumme vastaa numerossa 09 231 43 700 
toimistoaikaan tai sähköpostitse osoitteessa 

vahinko@recovernordic.fi

Recover Nordic Oy 
Arentitie 7-9, 00410 Helsinki 

Y-tunnus 2551106-9 
www.recovernordic.fi



VESIVAHINGOT
Kosteuskartoitukset
Purkutyöt
Rakenteiden kuivaukset
Korjausrakentaminen

RYÖMINTÄTILAKUIVAIN
Ryömintätilakuivaimen myynti 
asennettuna

KORJAUSRAKENTAMINEN
Kustannuslaskelmat
Avaimet käteen

JÄLKIVAHINKOJEN 
TORJUNTATYÖT
Vesivahingot
Palovahingot

PALOVAHINGOT
Kosteuskartoitukset 
Purkutyöt 
Rakenteiden kuivaukset
Korjausrakentaminen

DESINFIOINNIT
Hajunpoisto
Muokkaus



GRID

Griden brukes som et designelement på trykksaker og web. Den kan brukes alene 

eller med kategori-ikoner som vist på neste side. 

Griden kan være så stor som ønsker men punktene bør ha en minimums avstand på 5 mm. 

En grid må være større 8 x 8 punkter. Tekster eller logo bør ikke legges oppå griden.  
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VESIVAHINGOT PALOVAHINGOT YMPÄRISTÖVAHINGOT KORJAUSRAKENTAMINEN

JÄLKIVAHINKOJEN 
TORJUNTATYÖT
Äkilliset vesi-, palo- ja 
luontovahingot Kalmatyöt

PÄIVYSTYS 24/7
PUH. 020 131 35 55

KORJAUSRAKENTAMINEN
Vahinko- ja muutostyökohteet, 
urakkalaskenta
Kustannuslaskelmat
Avaimet käteen -palvelu

PALOVAHINGOT
Vahinkokartoitukset
Suojaukset, purkutyöt, pesut, rakenteiden 
kuivaukset, korjausrakentaminen
Desinfiointi ja hajunpoisto

DESINFIOINNIT
Viemärivahingot, homevauriot ja 
kalmatyöt: desinfiointi, hajunpoisto 
ja –muokkaus, otsonointi ja ionisointi

RYÖMINTÄTILAKUIVAIMET
Kosteuden hallintaan erilaisiin kohteisiin
Myynti valmiiksi asennettuna

VESIVAHINGOT
KOSTEUSKARTOITUKSET

Kosteus- ja palovahinkokartoitukset, rakenteiden 
mittaukset eri menetelmin

ASBESTINÄYTTEIDEN OTTAMINEN
Näytteen ottaminen ja toimitus laboratorioon, raportointi

PURKUTYÖT
Vahinkokohteet, korjausrakentaminen, vahingoittuneiden 
rakenteiden poistot

RAKENTEIDEN KUIVAUSTYÖT
Vesi- ja palovahinkokuivaukset, uudiskohteiden 
kosteudenhallinta 
Kosteus- ja seurantamittaukset, raportointi

KORJAUSRAKENTAMINEN
Vahinko- ja muutostyökohteet, urakkalaskenta

MUUT PALVELUT
KAPILLAARIKATKOT

Kosteuden noustessa kapillaarisesti lattia- ja seinärakenteeseen (betoni, tiili) 
talon alta märästä maa-aineksesta

HAJUHAITTATUTKIMUKSET MERKKIAINEKAASUKOKEIN
Ilmavuodot: Ruuan hajut, tupakansavun haju, kylmäsillat, ilman virtaukset 
yms.

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu 09 2314 3700
Päivystys 020 1313 555


