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Rakennatpa sitten uutta tai
remontoit vanhaa, kaikki remontit
onnistuvat kanssamme vaivattomasti ja nopeasti sovitussa aikataulussa sekä budjetissa.

Tarvikkeet ja materiaalit tulevat
kauttamme, jolloin kaikki ovat
oikeaan aikaan oikeassa paikassa
ja voit olla luottavaisin mielin siitä,
että remontti onnistuu.

Me toteutamme
- sinä nautit.
Saunaremontit
Kylpyhuoneremontit
Wc-remontit
Sisustusremontit
Kalusteiden asennukset
Inaria-liukuovikaappien asennukset
Inaria-vaatehuoneiden asennukset
Laminaattilattia-asennukset
Vinyylilattia-asennukset
Takuutyönä.

OTA YHTEYTTÄ

Luomme
hyvän olon kotiisi.

Ulla Katajisto
Myynti / suunnittelu
ulla.katajisto@lahdenkaakeli.fi
Puh 020 799 9683
Jukka Haarala
Myynti / suunnittelu
jukka.haarala@lahdenkaakeli.fi
Puh. 020 799 9682, 0400 491 740
www.lahdenkaakeli.fi
Olemme myös facebookissa!

Kaikki kodin remontit:
me toteutamme - sinä nautit.

takaisin
Lahden Kaakelin
sivuille

Remontit lattiasta kattoon

Helpoin tapa aloittaa remontit on varata meille
aika ilmaiseen suunnittelutapaamiseen tai pyytää
meidät käymään luonasi sinulle sopivana ajankohtana. Otamme mitat kohteesta ja kartoitamme
mieltymyksenne eri materiaaleista ja kalusteista.

Millainen on sinun unelmiesi remontti?

Tämän jälkeen saat remonttitarjouksen, sekä
suunnitelman remontin toteuttamiseksi.

Oli kyse kylpyhuoneen tai märkätilojen remonteista,
liukuovikaappien asennuksesta, kylpytilojen stailauksesta, laminaatin tai vinyylikorkkien asennuksesta, Lahden
Kaakelissa sinua palvelee ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta. Vahvuutemme on yli 30 vuoden kokemus alalta,
sekä uusimpien trendien, tekniikoiden ja materiaalien
tuntemus maailmalta.
Mallistomme koostuu alan tunnetuimpien valmistajien
luotettavista, laadukkaista ja tyylikkäistä tuotteista. Löydät
niin moderniin kuin perinteisempäänkin tyyliin sopivia
vaihtoehtoja.

Toteutamme unelmiesi remontin
suunnittelusta asennukseen saakka takuutyönä
– paras kiitos on tyytyväinen asiakas.

Me toteutamme - sinä nautit.

Saunaremontit
Unelmiesi saunaremontti, joka sisältää kaiken suunnittelusta siivoukseen. Voit luottaa, että kanssamme onnistut,
ja pääset nauttimaan löylyistä sovitussa aikataulussa. Taidokkaasti rakennettu sauna saa lopputuloksen kestämään
vuosikymmeniä ja on turvallinen käyttää, sekä helppo pitää puhtaana. Olemme tehneet niin märkätilaremonttien
yhteydessä tehtävät saunaremontit, kuin pelkät saunauudistukset sinulle mahdollisimman helpoksi.

Kylpyhuoneremontit
Onnistunut kylpyhuoneremontti ja erityisesti märkätilat
vaativat asiantuntemusta ja laadukasta toteutusta, siksi
kylpyhuoneen remontointi voi tuntua suurelta ponnistukselta. Me Lahden kaakelissa teemme sen sinulle helpoksi,
ja annamme vedeneristykselle 10 vuoden takuun. Pitkä
kokemuksemme sekä laadukkaiden materiaalien käyttö takaavat kylpyhuoneremontin onnistuneen lopputuloksen.

Wc-remontit

Maksa sinulle sopivissa erissä.

Haaveiletko wc-remontista? Kerro meille toiveesi, niin
toteutetaan se yhdessä. Lahden kaakelin remonttipalvelu
on kokonaistoimitus, jossa tarvikkeet ja materiaalit tulevat
kauttamme.

Varaa
maksuton
suunnittelu.

Inaria liukuovet ja liukuovikaapistot
Inaria valmistetaan aina mittatilaustyönä, sinun kotisi
mittojen mukaan suomalaisena laatutyönä, paikalleen
asennettuna. Laajasta mallistostamme löydät kotiisi sopivat kaapit, joiden jokainen yksityiskohta tehdään sinun
toiveitasi noudattaen. Millilleen. Inarian liukuovelliset
säilytysratkaisut säästävät tilaa ja antavat monia mahdollisuuksia sisustaa koti oman mielesi mukaan.

Stailauspalvelu
Haluatko uutta ilmettä märkätiloihisi tai vaikkapa uusia
keittiön välitilan laatat? Miltä kuulostaisi uusi allaskaappi
ja wc:n peili? Meillä on ratkaisu! Stailaussuunnitelma ja
toteutus tehdään aina asiakkaan toiveiden ja budjetin
mukaan. Kohteen sisustamisessa voidaan yhdistää uutta
ja vanhaa, kaikkea ei välttämättä tarvitse uusia lattiasta
kattoon isolla rahalla.

