KULJETUSPALVELUT
Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut rakennus- ja purkutyömaille,
siivoustalkoisiin tai vaikka penkinpainajaisiin!
Tuomme siirtolavat sovitusti ja varmasti perille. Kuljetamme lavoille
kerätyt materiaalit asianmukaisiin kierrätys-, hyötykäyttö- ja
loppusijoituskohteisiin.
Kuljetamme ja välivarastoimme kappaletavaraa umpiautoilla ja
perävaunuilla. Toimitamme hiekkaa, soraa, hiekoitussepeliä sekä
multaa ja muita maa-aineksia avolavakuljetuksina.

www.eerolayhtiot.fi

Kuljetuspalvelumme huolehtii
vaihtolavatoimituksista ja
kuljetuksista:
-

Purkutyömaille
Pihatalkoisiin
Siivouskohteisiin
Vahinkopalveluihin
Tapahtumajärjestelyihin
Lumenajoon
Välivarastoiksi
Maa-ainekset
avolavatoimituksina.

ME HOIDAMME
Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelumme kattaa kaikki vaihtolava- ja
kappaletavarakuljetusten tarpeet.
Kokeneen henkilökuntamme ammattitaito, sujuva
yhteydenpito ja monipuolinen kalustomme varmistavat, että
pystymme vastaamaan mitä erilaisimpiin kuljetustarpeisiin
sujuvasti ja nopeasti.

Toteutus
Jokainen työ- tai toimituskohde sovitaan yhdessä asiakkaan
kanssa, tarvittaessa paikan päällä.
Yleensä riittää kohteen määrittely ja tilaus puhelimitse.
Samalla sovitaan toimituksen ajankohta ja kesto sekä
valitaan kohteeseen sopiva kalusto, tarvittaessa
lisälaitteineen. Varmistamme aina etukäteen asiakkaamme
tarpeet sekä palvelumme laadun.
Mahdolliset käsiteltäväksi toimitetut jätteet ja
jatkotoimenpiteet raportoimme kohdekohtaisesti.

Kumppani: isännöintiyritys
Suuria asunto- ja kiinteistöyhtiökokonaisuuksia isännöivä
toimisto tarvitsee vuosittain kymmeniä tai jopa satoja
vaihtolava- ja maa-ainestoimituksia.
Isännöinnin ydinliiketoimintaa ei ole kuljetusjärjestely. Se
on parasta hoitaa osaavan ja luotettavan kumppanin kanssa.
Toimintavarmuus, kaluston monipuolisuus, toiminnan
joustavuus sekä paikallistuntemus merkitsevät isännöinnille
kustannustehokkuutta. Eerola-yhtiöt pystyy palvelemaan
sinua kaikissa lava- ja kuljetustarpeissasi.

Kumppani: rakennusyhtiö
Saneeraustyömaa on usein sokkeloinen alue, missä purku- ja
rakennusvaiheen aikana myös asutaan, tehdään kauppaa ja
palvellaan tai valmistetaan tuotteita - ja kaikki tämä mieluiten
mahdollisimman vähin häiriöin.
Työmaan materiaalikuljetusten ja jätehuollon on toimittava
ahtaissakin paikoissa täsmällisesti, jotta työt etenevät ja päivittäisille toiminnoille aiheutuu liikenteestä mahdollisimman
vähän lisähaittaa.
Erikoisvalmisteisella kalustolla ja ammattimiestemme satojen kohteiden kokemuksella vastaamme vaativimpiinkin
haasteisiin.

Monipuolinen laite- palveluvalikoima:
-

Vaihtolavat
Roska- ja jätelavat
Kappaletavaralavat
Perävaunulavat
Vesitiiviit lavat
Kannelliset lavat
Kevyet kuljetuslavetit
Nosturiajoneuvot
Kurottajat, trukki
Umpikoriajoneuvot
Lavat ja umpikorit välivarastoiksi
Maa-aineskuljetukset.

Lavoissa on sekä koukku- ja vaijeritartuntaiset mallit. Useimmissa on nostokorvakkeet rakennustyömaakäyttöön.

Perheyritys
Olemme toimineet vuodesta 1969. Toimintaamme ovat alusta
alkaen ohjanneet perheyrityksen arvot: luotettavuus,
rehellisyys, ammattitaito ja hyvä asiakaspalvelu.
Pitkäjänteisyys, vahva paikallistuntemus ja sitoutuminen
kestäviin toimintatapoihin ovat pohjana kaikelle
työllemme.

Toimintatapamme
Toteutamme asiakkaillemme teknisesti ja taloudellisesti
kestäviä ratkaisuja.
Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus- ja
ympäristövelvoitteita. Pidämme siten huolta myös
asiakkaidemme maineesta.
Saat suuriinkin kohteisiin kaikki palvelut yhdeltä toimittajalta.
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Palvelemme Uudenmaan alueella:

09 8553 0460
EEROLA-YHTIÖT OY, Läntinen teollisuuskatu 15 C, 02920 Espoo. Puh. (09) 855 30 40. www.eerolayhtiöt.fi
Palvelemme kiinteistö-, kunnallis- ja teollisuustekniikan ylläpitoa ja rakentamista. Teemme töitä, jotta kiinteistö-, kunnallisja teollisuustekniikka toimii niin kuin pitää, säilyttää arvonsa ja tuo viihtyisyyttä, toimivuutta ja lisäarvoa omistajilleen.

