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RIMA KATOSSA VAIKKA LATTIAN RAJASSA TOUHUTAANKIN
VAIN PARAS ON KYLLIN HYVÄÄ!
Toimintaamme ohjaa halu olla alamme kiistaton ykkönen, paras. Olemme toimineet tällä periaatteella
pian 50 vuotta. Asiakastyytyväisyytemme onkin huippuluokkaa, ja pisimmät asiakassuhteemme juontavat
vuosikymmenten taa. Palvelemme yrityksiä ja julkista
sektoria – jokainen toimeksianto on meille yhtä tärkeä,
sillä pelissä on aina maineemme.

LÄHES 50 VUODEN KOKEMUS LATTIOISTA
Perheyrityksemme on perustettu vuonna 1971, voi siis
sanoa, että lattia on meidän juttu. Mielestämme jokainen
lattia ansaitsee sitä parhaiten palvelevan päällysteen.
Yrittäminen on meillä verissä, mikä näkyy ja tuntuu toiminnassamme monella tasolla, mutta aivan erityisesti
korkeassa palvelun laadussa, joka on aina ollut meille
itsestäänselvä tapa toimia.

MENESTYKSEN SALAISUUS?
Ensimmäisenä tulee varmasti vankka tietämyksemme
erilaisista lattiamateriaaleista. Osaamme suositella oikeaa tuotetta asiakkaan toiveita kunnioittaen. Huolella
valittu ja ammattitaidolla asennettu lattiamateriaali
ilahduttaa käyttäjää vielä vuosienkin jälkeen.

OIKEA LATTIA OIKEAAN TILAAN JA OIKEIN ASENNETTUNA – SIINÄ LYHYKÄISYYDESSÄÄN.
VALINTA
Tiloja ja käyttötarkoituksia on monenlaisia. Meillä asiakas
voi luottaa siihen, että avullamme hän saa parhaimmat
mahdolliset vaihtoehdot valittavakseen.

LATTIATYYPPI
Lattioita on yhtä monentyyppistä kuin on tilaakin ja
jokaiseen tilaan ja käyttötarkoitukseen löydämme siihen
parhaiten soveltuvan lattiamateriaalin. Tekstiili, vinyyli,
laminaatti, parketti, linoleum jne. Käänny rohkeasti
puoleemme, autamme mielellämme valinnassa.

ASENNUS
Myös lattian asentamiseen liittyy monia huomioitavia
asioita, siksi se on viisainta jättää ammattilaisen tehtäväksi. Osaavien asentajiemme käynnin jälkeen voitte
keskittyä nauttimaan uudesta lattiastanne ja kokea
itsekin ”sen hetken, kun ei saa katsettaan irti lattiasta”.

Nimestä huolimatta olemme kaikenlaisten lattioiden ammattilaisia. Tila ja käyttötarve sekä asiakkaan toiveet ratkaisevat sen, minkälainen lattia mihinkin tilaan laitetaan.

ISOISÄN JALANJÄLJILLÄ
LATTIAN RAJASSA JO KOLMANNESSA POLVESSA
Yrityksemme perustettiin vuonna 1971 ja nykyinen yrittäjä
Sirpa Sääski-Rintamäki onkin lattia-alan veteraani jo kolmannessa polvessa. Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy on tunnettu
ammattitaitoisesta henkilöstöstään ja tinkimättömistä periaatteistaan: Lattia on meille ykkönen, aina.
Tänään yritys työllistää 14 henkeä ja ympärillemme on vuosien
saatossa valikoitunut alan valioista koostuva yhteistyöverkosto.
Korkealaatuinen palvelu, tinkimätön asenne ja käsityöperinteen
kunnioitus ovat tuoneet meidät tähän – ja luotamme siihen,
että niillä pärjäämme jatkossakin.
Kalevi Sääski perusti yrityksen 1971. Tekstiililattiat olivat 60- ja
70-luvuilla muodissa ja hyvin yleisiä ja arvostettuja lattioiden
päällysteitä. Sieltä johtaa yrityksen kutsumanimi Tekstiililattiat.
Kun siis julkisten tilojen lattiaan liittyvät asiat, muodossa tai
toisessa, tulevat ajankohtaisiksi, ota yhteyttä.
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Olemme ylpeitä historiastamme ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

