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Rakennatko? Remontoitko? 

Kotisi LVI kerralla kuntoon 
Uponorilla LVI-järjestelmien hankinta on helppoa riippumatta siitä, rakentaako asiakas uutta taloa vai 
korjaako vanhaa: asiakas saa kaikki palvelut yhdestä paikasta, Uponor KOTI -palvelusta.   

− Halusimme tehdä usein stressaavasta uudisrakentamisesta tai kodin LVI-remontista mahdollisimman 
vaivattoman prosessin, jossa asiakas voi olla varma siitä, että hänelle tarjotaan luotettavat ja 
ammattitaitoisesti asennetut LVI-ratkaisut, kertoo Uponorin palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetti. 
 

Elämäsi helpoin putkiremontti 

Uponor KOTI -remontoijan palvelukokonaisuus alkaa remonttitarpeen kartoituksesta ja jatkuu LVI-
järjestelmien asennukseen ja käytön opastukseen. Palvelusta on saatavissa jätevesi-, käyttövesi-, radon- ja 
lämmitysremontit. Asiat hoituvat yhdellä yhteydenottopyynnöllä. Uponorin yhteistyökumppanina LVI-
järjestelmien asennuksessa toimii maanlaajuinen, koulutettu urakoitsijaverkosto.  

Nykyaikaisilla välineillä ja menetelmillä LVI-remontit sujuvat muutamassa päivässä ja asumisen 
häiriintymättä. Ajoissa tehdyt remontit ehkäisevät parhaiten omaisuusvahinkoja. 

Messuosastollamme on useita putkiremonttityönäytöksiä joka päivä. Tule toteamaan kuinka helppo 
omakotitalon putkiremontti on! 
 

Helpotusta uudisrakentajan urakkaan 

Omaa kotia rakentaville Uponor KOTI tarjoaa laadukkaat LVI-järjestelmät ammattilaisen totuttamana. 
Valittavana on kuusi LVI-järjestelmäkokonaisuutta, joista voi pyytää tarjouksen joko kokonaisurakkana tai 
yksitellen. Palveluun kuuluu aina järjestelmäkohtainen käytönopastus. Tarjouksen tekee Uponor KOTI -
verkostourakoitsija. 

 

LVI-urakat kätevästi myös netistä 

Uponor KOTI -verkkopalvelu (www.uponorkoti.fi) on rakentajan ja remontoijan kätevä verkkotyökalu LVI-
urakan hallintaan. Palvelussa voi jättää tarjouspyyntöjä LVI-alan ammattilaisille, tutustua tulleeseen 
tarjoukseen sekä tilata LVI-urakan.  

Projektin päätteeksi asiakas saa asennetuista Uponor-järjestelmistä järjestelmätodistuksen, josta hän näkee 
mitä LVI-järjestelmiä taloon on asennettu sekä kuka asennustyön on tehnyt. Todistus selkiyttää vastuita ja 
siitä on apua esimerkiksi taloa remontoitaessa tai myytäessä.  

 



 

 

UUTTA: Ensiesittelyssä messuilla myös uuden ajan lattialämmitysjärjestelmä 

Lattialämmityksen säätöjärjestelmällä on merkittävä vaikutus talon energiankulutukseen. Uponor 
lattialämmityksen uusi entistä tarkempi Smatrix Wave PLUS -säätöjärjestelmä tasapainottaa 
automaattisesti lattialämmitysjärjestelmän ja jakaa lämmitysenergiaa huoneisiin vallitsevan energiatarpeen 
mukaan. 

−Uusi säätöjärjestelmä pystyy myös säätämään maalämpöpumpulta tulevan veden lämpötilaa kunkin hetken 
energiatarpeen mukaan. Mitä alhaisempaa menoveden lämpötila on, sitä paremmalla hyötysuhteella 
lämpöpumppu toimii, kertoo Uponorin lattialämmityksen tuotepäällikkö Mikko Nieminen.  

− Uutuutta järjestelmässä on myös U@home-etäkäyttösovellus, jolla järjestelmän toimintoja voi säätää 
älypuhelimella tai tietokoneella. Mobiiliapplikaatio on saatavissa tällä hetkellä Android- ja iPhone-puhelimiin, 
Nieminen jatkaa. Muissa puhelinmalleissa palvelu toimii nettiselaimen kautta. 

Järjestelmään on saatavilla käyttöpaneeli, josta esim. lämpötilan tiputus loma-ajaksi hoituu keskitetysti. 
Huonetermostaatit, joilla lämpötiloja ohjataan, toimivat langattomasti. Tämä tarkoittaa, että niiden asennus ei 
vaadi sähkötöitä. Smatrix Wave PLUS -säätöjärjestelmä soveltuu erinomaisesti myös lattiaviilennyksen 
ohjaukseen.  

 

Rakentajille ja remontoijille tarkoitettuun Uponor KOTI -palveluihin voi tutustua Asta Rakentaja  
-messuilla Tampereella 5.-7.2.2016 Uponorin messuosastolla A918.  

Uponor KOTI -palvelutarjontaan voi tutustua myös osoitteessa www.uponorkoti.fi. 

 

Lisätietoja: 
Uponor Suomi Oy 
palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetti 
puh. 040 5772 246 
terhi.klemetti@uponor.com 

 

Uponorin uusi lattialämmitysjärjestelmä: 

Uponor Suomi Oy 
tuotepäällikkö Mikko Nieminen 
puh. 040 5643 134 
mikko.nieminen@uponor.com  


