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PICOTE TAKUU – LAATUA AMMATTITAIDOLLA

Porvoolainen Picote Oy on rakenteita rikkomattomien viemäriremonttien 
kokenut urakoitsija. Yritys on vuosien ajan panostanut myös tuote-
kehitykseen ja on edelläkävijä viemäreiden sukituksessa kiinteistöjen 
sisällä.

Picote-viemäriremontissa panostetaan korkealuokkaisten tuotteiden ja 
ammattitaitoisten asentajien lisäksi asukasystävälliseen viestintään ja 
projektinhallintaan. Picoten käyttämän sukan kestävyys, ympäristö-
turvallisuus ja käyttöikä ylittävät kaikki viemäriputkille asetetut vaatimukset.



PICOTE-SUKITUSMENETELMÄ

Vuotamattomuustakuu 15 vuotta 

Uuden putken arvioitu käyttöikä  30 vuotta (VTT) 50 vuotta (DIBt, Saksa)

Picote on korjannut rakenteita rikkomatta omalla Picote-menetelmällä kiinteistöjen 
viemäreitä jo vuodesta 2008 lähtien. Yritys on remontoinut sukittamalla kymmenien 
tuhansien asuntojen viemärit. 

Lisää referenssikohteita kotisivuillamme www.picote.fi



VIEMÄRIT KUNTOON RAKENTEITA RIKKOMATTA 

Rakenteita rikkomattomat tekniikat soveltuvat erinomaisesti koko talon remontteihin ja 
paikallisiin viemärikorjauksiin. Asunnot pysyvät koko ajan asuttavana ilman pölyä tuottavia 
purkutoimenpiteitä eikä myöskään esim. pihaa ja kellarin lattiaa tarvitse kaivaa auki.

• Ensimmäisenä työvaiheena viemärit puhdistetaan ja kuvataan. 
• Sukitettaessa joustava sukka kyllästetään epoksihartsilla, 
 jonka kovettuessa viemäriin muodostuu yhtenäinen, kestävä ja tiivis uusi putki. 
• Myös lattiakaivot kunnostetaan remontin aikana rakenteita rikkomatta. 
• Viemärin haarakohdat limisukitetaan Picote-sukitusmenetelmän mukaisesti. 
• Viemärikuvaukset luovutetaan asiakkaalle osana loppudokumentaatiota.

Uusi runkojäykkä putki takaa viemärin toimivuuden vuosikymmeniksi.

PITKÄIKÄINEN LOPPUTUOTE
Arvioitu käyttöikä 30–50 vuotta.

KUSTANNUSTEHOKAS KORJAUS
Ei turhia purkutoimenpiteitä.

ASIAKASYSTÄVÄLLINEN URAKKA
Tila käytössä remontin aikana. Ei tarvetta sijaisasunnolle. 

LUOTETTAVA PROJEKTINHALLINTA
Korjausuunnitelmat laaditaan tapauskohtaisesti. 

ERINOMAINEN SOVELTUVUUS
Palvelut soveltuvat niin kerros- kuin pientaloille sekä asuinrakennuksiin ja liiketiloihin.







KORJAUSPALVELUT 

Lyhyellä varoitusajalla kätevästi apua paikallisiin viemärikorjauksiin vuoto-ongelmissa tai 
ennaltaehkäisyyn asuin- ja liikerakennuksissa.

Kiinteistön korjaussuunnitelma tehdään tapauskohtaisesti riippuen tilan käyttötarkoituksesta 
ja korjauksen kriittisyydestä. Nopeat vuoto-ongelmien korjaukset tehdään heti, jotta vahingot 
saadaan rajattua mahdollisimman pieniksi ja tilat pikaisesti takaisin normaaliin käyttöön. 
Suuremmat korjaustoimenpiteet ajoitetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaan sopivaan 
ajankohtaan, esim. kesälomien ajaksi tai yrityksissä toiminnan osalta hiljaiseen ajanjaksoon. 
Urakka voidaan tarpeen mukaan tehdä joko kerralla tai jaksottaa sopiviin osaurakoihin.

Ennakkohuoltona tehtävä viemärisaneeraus tehdään avaimet käteen -periaatteella, 
eli Picote tekee kaiken alusta loppuun saakka.



MYYNTI

044 500 2760 
044 074 3394 
myynti@picote.fi

PICOTE OY
Urakoitsijantie 8
06450 Porvoo
www.picote.fi

ASIANTUNTIJAYRITYS

Picote on suomalainen sukitusurakoitsija 
ja sukituslaitteiden kehittäjä ja valmistaja. 

Yritys on erikoistunut kiinteistöjen 
viemäreiden saneeraukseen rakenteita 
rikkomatta. Sukittamalla viemärit 
kunnostetaan saumattomasti katolta 
kellariin nopeasti ja luotettavasti. 
Yritys tekee myös paikkakorjauksia. 

Laadukkaasta tuotevalikoimasta löytyvät 
nykyaikaiset ja yksilölliset ratkaisut, 
jotka takaavat kestävät viemäriputket 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

PYYDÄ ASIANTUNTIJA PAIKALLE


