
Pilpit 20K säästi viikon työt
Sammonkatu 17-19 Tampereella on neljän asuin- ja liikerakennuksen 
yhtiö, johon oli tulossa putkisaneeraus. Samalla tuli ajankohtaiseksi 
ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja poistoilman lämmön talteenoton 
hyödyntäminen. 

Vanha ilmanvaihtojärjestelmä sijaitsi ullakolla 1500 mm korkeassa 
kammiokonehuoneessa.

”Kun saimme erittäin ahtaaseen tilaan mahtumaan uuden Pilpit 20K 
-lämmöntalteenottojärjestelmän, säästettiin purku- ja rakennus-
aikaa noin viikon verran. Se näkyy suoraan urakan loppulaskussa”, 
kertoo suunnittelija Mikko Ilvesmäki, 
Insinööritoimisto Mikko Ilvesmäki Oy:stä.

”Vanha muurattu poistoilmapiippu ja koko kammiokonehuone olisi 
pitänyt purkaa ja kattoa olisi pitänyt korottaa, muuten kanava-
lähdöt eivät olisi onnistuneet. Urakkavaiheessa kuulin uudesta 
Pilpit 20K-laitteesta, joka mahtuu matalampaankin tilaan”, 
Ilvesmäki kertoo.

    Pilpit 20K asennettiin vanhaan kam-  
    mioon. Näin vältyttiin purkutöiltä ja   
    katon korotukselta ja taloyhtiö säästi  
    noin viikon verran rakennustöitä.

    Talon asukkaita ilahdutti rahan sääs- 
    tön lisäksi se, että ilmanvaihto talossa  
    oli asennustöiden takia poikki vain   
    yhden päivän, kun se muuten olisi ollut  
    katkoksissa useita päiviä.
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Tervetuloa 
juhlakahville!
Tervehdys teille kaikille täältä  
Hollolasta! Vuosi kuluukin nyt  
iloisissa merkeissä, sillä vietämme 
KAIRin 30-vuotisjuhlia.  
Työskentely puhtaamman ilman 
puolesta on ollut kannattavaa 
ja olemme taas saaneet nauttia 
kaksinumeroisista kasvuluvuista. 

Kiitos tästä kuuluu teille asiak-
kaillemme. Teidän tarpeita 
kuunnellen teemme kehitystyötä 
ja suunnittelemme yhä energia- 
tehokkaampia laitteita ihmisten  
ja rakennusten hyvinvoinnin 
tähden. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulosten mukaan peräti 96,7 % 
teistä olisi valmis suosittele-
maan meitä. Tulos on huikea  - ja 
silti tavoitteenamme on saada 
suositteluprosentiksi pyöreät 
100!

Tule tapaamaan meitä ja juo-
maan kanssamme juhlakahvit 
Finnbuild-messuille  1.–3.10.2014 
Helsingin messukeskukseen 
osastolle 7f39. 

Nähdään pallon alla!

Tatu Hartikainen
toimitusjohtaja

-tiimiläinen
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Yhteystiedot
Myynti 
Tatu Hartikainen
kaikki tuoteryhmät 
puh. 0424 958 221
tatu.hartikainen@kair.fi

Veijo Paaso
kaikki tuoteryhmät 
puh. 0424 958 223
veijo.paaso@kair.fi

Minna Systä
comfort- ja ECoRotor
-tuoteryhmät 
puh.0424 958 227
minna.systa@kair.fi

Timo Vihervaara
Pilpit-tuoteryhmä 
puh.0424 958 225
timo.vihervaara@pilpit.fi

Tekninen neuvonta
Jouni Kousa 
puh. 0424 958 232
jouni.kousa@kair.fi

Sähkö- ja automaatio 
Pasi Paaso
puh. 0424 958 224
pasi.paaso@kair.fi

Ensimmäinen KAIR-tuote syntyi 
Veijo Paason autotallissa inhimilliseen 
tarpeeseen: Paaso halusi puhdistaa 
kotinsa sisäilmaa auttaakseen ast-
maa sairastavan vaimonsa vointia. 
Kone ylitti sille asetetut tavoitteet
ja kun sillä oli kysyntää muuallakin, 
Paaso perusti KAIRin vuonna 1984. 

Nyt juhlavuonna 30 v. myöhemmin 
haluamme edelleen taata, että sisällä
voi aina hengittää puhdasta ja rai-
kasta ilmaa. Asiakkaiden todelliset 
tarpeet ohjaavat toimintaamme ja se 
näkyy jatkuvassa tuotekehityksessä.

KAIR on aina ollut asiakkaille turval-
linen valinta. Laatutuotteiden lisäksi 
varmuus, pitkäjänteinen toiminta, 
sopivat hinnat ja lyhyet toimitus-
ajat ovat auttaneet saavuttamaan 
asiakkaiden luottamuksen.
 
Perheyrityksen toiminnassa on jo 
kolmas sukupolvi mukana ja yritys 
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KAIR lähetti kesällä asiakaskyselyn niille LVI-suunnittelijoille, isännöitsijöille 
ja urakoitsijoille, joiden kanssa yritys on asioinut vuonna 2013.

Laitteiden laatu on vastaajille äärimmäisen tärkeää ja siksi he ovatkin 
erittäin tyytyväisiä KAIRin laitteisiin. Projektien onnistumista parantaa se, 
että KAIRin laitteiden toimitusajat ovat lyhyet ja ne myös pitävät! 
Kaikista näistä asioista asiakkaat antoivat KAIRille huippuarvosanat.

Tekninen tietämys ratkaisee
Myyjän syvällinen tietämys teknisen laitteen ominaisuuksista ja niiden 
soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin oli vastaajille erityisen tärkeää.

Kun tähän lisätään selkeät tarjoukset, myyjien palveluasenne ja 
sovittujen asioiden pitävyys, on yhteistyö KAIRin kanssa ollut sujuvaa. 
Näitä asioita vastaajat arvostivat ja KAIR sai heiltä korkeat arvosanat.

edustaa Pohjois-Euroopan kovinta 
osaamista toimialallaan.  

Suomalaisia kun olemme, haluamme 
edistää maamme hyvinvointia ja 
suosia lähialueen teollisuutta.  
Työllistämme tällä hetkellä 26 hen-
kilöä. Laitteiden kotimaisuusaste 
on korkea ja pyrimme käyttämään 
lähialueen yrityksiä aina kun se on 
mahdollista. 

Menestyksestä saamme kiittää 
teitä, hyvät asiakkaamme. Jatke-
taan yhdessä menestyksen tiellä 
seuraavatkin 30 vuotta! 

96,7 % suosittelee KAIRia

KYLLÄ!
Suurin osa vastaajista antoi 
KAIRille arvosanaksi 4 
(asteikolla 1-5). Kysymykseen 
”Olisitko valmis suosittelemaan 
KAIRia kollegoillesi?” peräti 
96,7 % vastasi KYLLÄ.

96,7%
asiakkaistamme

suosittelee!
Asiakastyytyväisyys-

tutkimus 2014

Ihmisten ja rakennusten 
hyvinvoinnin tähden jo 30 vUotta!


