LVI

Vinkkejä lämminvesivaraajan hankintaan ja käyttöön

Lämminvesivaraajat ovat yleisesti pitkäikäisiä ja helppokäyttöisiä laitteita, mutta ajan kanssa niihin voi tulla
ongelmia. Yleensä viat ilmenevät vasta n. 10-20 vuoden iässä, mutta joskus suuri käyttöaste, tarkastus- ja
huoltotoimenpiteiden laiminlyönti tai vesiongelmat
saattavat aiheuttaa ongelmia jopa muutaman vuoden
ikäisiin varaajiin.
Yleisimmät vanhan lämminvesivaraajan ongelmat
ovat varoventtiilin vuotaminen, veden lämpötilan
heittelyt tai se, että hanasta tulee vain kylmää vettä,
varaajan vesisäiliö vuotaa, varaajasta tai putkistosta
kuuluu outoa ääntä tai vedessä on maku- tai hajuhaittoja. Ongelmien ilmetessä kannattaa ottaa heti yhteyttä huoltoliikkeeseen, jotta lisävahingoilta vältyttäisiin.

Tarkkuutta asennus- ja
huoltoliikkeen valinnassa
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Lämminvesivaraajan ongelmissa asiakkaalla on yleensä akuutti tilanne: laite vuotaa tai lämmintä vettä ei
tule. Ammattimaisen lämminvesivaraajaliikkeen tunnistaa jo soittamalla yrityksen asiakaspalveluun. Asiantunteva yritys osaa kertoa yleensä jo puhelimessa
mikä laitteessa on vikana ja mitä on tehtävissä.
– Meillä Mr. LVI:llä homma on asiakkaalle helppoa.
Selvitämme ongelman ja sopivan varaosan tai järjestämme suomalaisen ammattiasentajan paikan päälle
korjaamaan vian. Meillä ei mene sormi suuhun haas-

tavissakaan tapauksissa. Uutta laitetta hankkiessa tarjoamme asiakkaalle ilmaisen kartoituskäynnin, jonka
avulla selvitämme LVI-järjestelmän kunnon ja parhaat
vaihtoehdot vanhan tilalle. Useat varaosat löytyvät
suoraan hyllystä tai ovat nopeasti toimitettavissa, toteaa toimitusjohtaja Marko Rantanen.
– Vanhan lämminvesivaraajan rikkoutuessa tai uuden laitteen hankinnassa tarvitaan ammattimaisuutta.
Laitteen tulee olla oikeanlainen vesiolosuhteisiin ja
käyttöön nähden. Myös asennustilojen koko ja liitännät ovat ratkaisevia.
Pääsääntöisesti asennuskohteet kuuluvat kunnallistekniikkaan, jolloin käytetään ruostumattomasta teräksestä tehtyä varaajaa. Laadukkaita ja kestäviä merkkejä
ovat esim. HAATO, NIBE ja METRO THERM. Jos asennuskohde on kaivotalous, vesi on kalkkipitoista tai jos
vedessä on epäpuhtauksia, kannattaa valita emalivaraaja. Suomen todennäköisesti suosituin emalivaraajamerkki on METRO THERM, joka on suunniteltu haastaviin vesiolosuhteisiin. Kalkkisissa vesissä kannattaa
asentaa varaajan yhteyteen myös kalkinhajottaja, joka
pilkkoo kalkkikiteitä ja pienentää varaajan ja muiden
kodinkoneiden kuormitusta.
Varaajan yhteyteen kannattaa asentaa lisäksi kosteushälytin, joka hälyttää jos varaajasta vuotaa paljon
vettä ja vaarana on kallis vesivahinko. Varaaja kannattaa vaihtaa uuteen jos sitä on jouduttu korjaamaan
useita kertoja tai sen ikä on lähellä 15 vuotta.
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Mr. LVI on yksi pääkaupunkiseudun asiantuntevimpia lämminvesivaraajien asennus-, korjaus ja huoltoliikkeitä. Yritys toiminut alallaan
vuodesta 2001 lähtien ja tarjoaa kokonaisvaltaista LVI-palvelua pääkaupunkiseudulla ja sen lähiympäristössä yksityis-, yritys ja taloyhtiöasiakkaille. Mr. LVI:llä on oma verkkokauppa www.varaaja.com sekä varastomyymälä, josta voi noutaa tuotteet helposti ja nopeasti.

www.varaaja.com

KIINTEISTÖNVÄLTYS

Luotettavaa kiinteistönvälityspalvelua sukupolvesta toiseen
LKV Tuija Hurme Oy on pitkään toiminut perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista kiinteistönvälityspalvelua Vantaan alueella.
Yrityksen toiminnassa korostuvat paikallinen asiantuntemus, kokemus alalta, joustavuus, sinnikkyys, inhimillisyys ja turvallisuus.
LKV Tuija Hurmeen kiinteistönvälitystoimisto perustettiin perheyrityksenä Länsi-Vantaalle vuonna 1988.
Yrityksen keskeiset arvot ovat alusta lähtien olleet rehellisyys, korkea ammattitaito ja hyvä palvelu.
– Hyvä välitystapa mitä noudatamme edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Asiakas voi tuntea olevansa turvallisissa ja luotettavissa käsissä, kertoo
yrittäjä Pia Hurme LKV Tuija Hurmeelta.
LKV Tuija Hurme sai Vantaan vuoden Yrittäjä 2013
-palkinnon. Palkinnon taustalla oli yrityksen onnistunut sukupolvenvaihdos ja pitkä, ansioitunut toiminta
Vantaalla.
– Olemme perheyritys ja toimineet kohta 28 vuotta.
Vaikka olemme mikroyritys, olemme pystyneet kaikki
nämä vuodet olemaan kilpailussa mukana isompien
kiinteistönvälitysketjujen joukossa. Kiinteistönvälitystoimiston menestys perustuu vahvaan paikallisosaamiseen.
– Haluamme tietää alueelta kaiken niin yhtiöistä,
niihin tulevista remonteista, palveluista, alueen kehityksestä kuin uusista asemakaavoistakin. Kun kuulen
osoitteen, tiedän aika varmasti kyseisen yhtiön tilanteen, pohjaratkaisut sekä remonttitilanteen, toteaa
Hurme.

Kunnioitusta kaikille kodeille
LKV Tuija Hurme panostaa toiminnassaan tehokkaaseen markkinointiin ja viestintään, mikä on tärkeää

myyntityössä.
– Vaikka markkinointikulumme ovat korkeat, meille
on tärkeää, että meihin luottavien asiakkaiden kodit
myös näkyvät kaikissa medioissa. Olemme mukana
useissa verkkoportaaleissa sekä mainostamme myös
Helsingin Sanomissa ja paikallislehdissä, kertoo Hurme.
Hurme muistuttaa, että vaikka ammattipalvelusta
joutuu maksamaan, pitäisi asuntoa myydessä miettiä
mitä palkkiolla saa ja mitä toimeksiantosopimus pitää
sisällään. Vaikka kiinteistönvälitysliikkeelle maksettava
välityspalkkio voi tuntua suurelta, ammattitaitoisen
välittäjän ansiosta asiakas saa asunnostaan parhaan
mahdollisen hinnan.
– Markkinoimme paljon ja panostamme edelleen ns.
yleisöesittelyihin; ne ovat asiakkaan etu. Asiakas maksaa
meille vain tehdystä työstä, ei siis kuluja ellei kauppaa.
LKV Tuija Hurmeen hoitaa asiakkaitaan suurella sydämellä ja oikeudenmukaisesti. Rehellisyydelle ei ole vaihtoehtoa.
– Olemme turvallinen ja varma kumppani sekä tarkkoja
siitä mitä tehdään. Kaikkien asiakkaittemme kodit ovat arvokkaita ja tärkeitä. Jokaisen kodin eteen tehdään kovasti
töitä, tunneista säästämättä, Hurme lisää.
LKV Tuija Hurmeen palvelu ei ole sidottu virka-aikaan,
vaan asuntoesittelyt pyritään järjestämään asiakkaiden
elämään sopivasti. Jos asiakas haluaa mennä katsomaan
asuntoa myös kello 17 jälkeen, se onnistuu kyllä.
– Päivystämme kyllä iltaisin ja viikonloppuisin, sen takia
tehdään pitkiäkin päiviä.
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