AW-RAKENNUS OY
– VANKOILLA HARTEILLA VASTUU EI PAINA.

MILLAISEN KUMPPANIN SINÄ HALUAT?

URAKKAMUOTO
TARPEEN
MUKAAN

Vankka kokemus syntyy
vuosien saatossa

Laatua halki
prosessin

Yrityksellämme on pitkä kokemus erilaisten vaativien rakennushankkeiden toteutuksesta. Toimintamme alkoi 1992 Arvo
Westerlund Oy:n Tampereen aluetoimistona, joka pian itsenäistyi AW-Insto Oy:ksi.
AW-Rakennus Oy nimellä aloimme toimia
vuonna 2003. Henkilöstöllämme on jo
tätä edeltävältä ajalta vuosien kokemus
rakentamisen eri osa-alueilta.

AW-Rakennus Oy tunnetaan erikoisrakentamisen ammattilaisena. Teemme jokaiselle työmaakohteellemme yksilöidyn
laatusuunnitelman. Suunnitelma huomioi
kyseessä olevan työkohteen tarpeet ja
vaatimukset sekä asettaa ne yrityksemme
korkean vaatimustason mukaisiin laaturaameihin.

KOKONAISVASTUURAKENTAMINEN (KVR-URAKKA):
Teemme koko työn suunnitteluineen
asiakkaan toiveiden mukaisesti ja
kannamme koko vastuun.

URAKAT:
Kiinteähintainen, laskutyö-, tavoitehintainen ja kattohintainen urakka
asiakkaan tarpeen mukaan

www.aw-rakennus.fi

Luottamus on
kumppanuuden kivijalka
Alamme asiantuntijoina kartoitamme asiakkaan tarpeet. Pyrimme aina lopputuloksen kannalta parhaisiin mahdollisiin
ratkaisuihin niin laadun kuin kustannustehokkuudenkin suhteen ja huomioimme
myös aikataululliset tavoitteet.

Kannamme vastuun
mielellämme
Oma henkilökuntamme ohjaa ja valvoo
suunnittelua sekä toteuttaa hankkeet.
Käyttäessämme ulkopuolisia asiantuntijoita ja erikoisurakoitsijoita, käännymme
pitkäaikaisen ja luotettavan yhteistyökumppaniverkostomme puoleen. Meille
on kunnia-asia toimia vastuullisesti niin
asiakkaiden kuin yhteiskunnallisten velvoitteidenkin suhteen.

SANEERAUS- JA
REMONTTIURAKAT:
Asiakkaan apuna tarvittaessa
suunnittelun ohjauksesta
toteutukseen asti.

PROJEKTINJOHTOURAKAT:
Asiakkaalle taloudellisimmat ratkaisut ja osaavimmat yhteistyökumppanit. Koko osaamisemme ja kokemuksemme projektinjohdon työkaluna.

OSAAMISEMME KÄYNTIKORTTEJA

Tiedät aina,
kenelle soittaa
Tavoitteemme on luoda asiakkaalle turvallinen olo.
Asiantuntijoidemme tiimi seisoo asiakkaan rinnalla projektin alkumetreiltä loppuun asti. Joustavan
organisaatiomme ansiosta asiakkaamme asioivat
aina suoraan samojen projektin avainhenkilöiden
kanssa. Näin tietoa ei huku matkalla ja tutuille yhteyshenkilöille on mukava soittaa.

Pääkirjasto Metso saneeraus, Tampere
Stockmann laajennus, Tampere
Coxa tekonivelsairaala vaiheet I ja II, Tampere
KOy Hämeenkivi saneeraus, Tampere
TAO Logistiikka uudisrakennus, Tampere
TTY Rakennustalo vaihe 2 saneeraus, Tampere
HOAS asuntojen perusparannuksia, Helsinki,
useita kohteita
Kojamo (VVO), asuntojen perusparannuksia,
Helsinki, useita kohteita
Laamannin palvelukoti, Porvoo
Palvelukoti Arwola, Nokia
Onnisen Teräslogistiikkakeskus, Hattula
Vammalan Aluesairaala laajennus + saneerauksia,
Sastamala

Kerro meille, mitä Sinä odotat kumppaniltasi!
AW-Rakennus Oy Tampere
Rautatienkatu 20 C
33100 Tampere
puh. 0207 969 850

AW-Rakennus Oy Helsingin aluetoimisto
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki
puh. 0207 969 855
www.aw-rakennus.fi

