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Vältä kymmenien tuhansien eurojen vesivahingot. 
Uusi talosi vanhat putkistot ajoissa.

Halutessasi saat meiltä asiantuntijan tekemän 
tarjouksen putkiston uusimisesta ja samalla saat tärkeää 
tietoa putkistojen kunnosta.

Pyydä meiltä maksuton tarjouskäynti.

www.pakilanputki.fi

pakilanputki@pakilanputki.fi

Tiedätkö missä kunnossa 
kotisi putkistot ovat?

- jokainen kohde räätälöidään kunkin asiakkaan 
  toiveiden mukaisesti

- vesijohtojen uusinnan kestoaika omakoti- 
  talossa on yleensä noin 1-2 viikkoa riippuen 
  talon koosta

- vesijohtoina käytämme perinteisesti hyväksi 
  todettuja korkealaatuisia kupariputkia ja  
  kromipinnoitettuja kupariputkia

Tiesitkö, että henkilökohtainen kotitalousvähennys on 2400 euroa 
kalenterivuodessa. Omavastuuosuus on 100 euroa.
 
Kun työn tekee ennakkorekisteriin merkitty yritys, kuten me olemme, 
vähennys on 45 % laskussa olevasta työn osuudesta. Vähennys 
tehdään suoraan veroista samalta kalenterivuodelta.

Maksimivähennyksen eli 2400 euroa saat, kun yritykseltä 
ostettujen palvelujen työn osuus on noin 5555 euroa 
(5555 x 45 %) - 100 = 2399,75).

Lisätietoja saat internetistä

Pariskunnalle yhteinen vähennys on tuplasti eli 4800 euroa.
 

 www.vero.fi
VUOTTA

Vesijohtojen keskimääräinen 
käyttöikä on 25 - 30 vuotta

Meillä on yli 60 vuoden kokemus

Henkilökohtainen kotitalousvähennys 
on 2400 euroa kalenterivuodessa

Kaikki alan tarvikkeet, asiantunteva palvelu 
ja ammattitaitoiset putkiasentajat

Olemme palveluksessasi soita (09) 720 6070.

PAKILAN PUTKI OY
Kirkkoherrantie 8, 00650 Helsinki
Puh: (09) 720 6070
Päivystys: 0400 803492



Pakilan Putki Oy on keskisuuri LVI-alan yritys, joka 
on palvellut taloyhtiöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja 
yksityisiä henkilöitä jo vuodesta 1954. Siitä lähtien 
olemme vaikuttaneet pääkaupunkiseudulla LVI-
saneerausten ja uudisrakennusten LVI-töiden, sekä 
LVI-huoltotöiden merkeissä. Vuosien saatossa on 
kertynyt henkilöresursseja, kokemusta ja korkea 
osaamistaso. Meillä on myös A-luokan KVV-, KL-, 
kaasu-, kylmälaite- ja öljypoltin oikeudet.

Erityisosaamista löytyy LV-asennusten eri alueilta mm. 
tavalliset ja vaativat saneerauskohteet, 
jäähdytysputkistot, kaasuputkistot, alipaineputkistot, 
paineilmaputkistot sekä sairaalakaasujärjestelmät 
(tämän hetkisistäkin kohteista noin 95 % on 
saneerauksia).

LVI-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset,
ilmalämpöpumput ja asennukset

Parhaan laadun takaamiseksi käytämme ainoastaan 
ensiluokkaisia tarvikkeita. Asentajat valitaan eri tehtäviin 
oman ammattitaitonsa ja erikoistumisensa perusteella. 
Lisäksi laadimme työmaakohtaisen laadunvarmistus- 
suunnitelman ja rakennuslupaa edellyttävissä kohteissa 
lisäksi työmaakohtaisen tarkastusasiakirjan. Pakilan 
Putki Oy:llä on laatujärjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti 
takaamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

(09) 720 6070.Olemme palveluksessasi soita 

Kaikki alan tarvikkeet, asiantunteva palvelu 
ja ammattitaitoiset putkiasentajat

PAKILAN PUTKI OY
Kirkkoherrantie 8, 00650 Helsinki
Puh: (09) 720 6070
Päivystys: 0400 803492

Käytämme ainoastaan
ensiluokkaisia tarvikkeita

LVI-alan huolto- ja korjaustyöt 
sekä kaukolämpöasennukset

Hyödynnä kotitalousvähennys
kodin ja kesämökin remonteissa!
Soita meille, annamme lisätietoja.
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