Expert in insulation and scaffolding

Hyvät asiakkaat
Olemme kohta 30 vuotta toiminut perheyritys. Tällä hetkellä
kuulumme pohjoismaiden suurimpiin yrityksiin, joka tarjoaa
sekä eristystä että telineratkaisuja.
Meillä on historiamme aikana ollut kunnia tehdä pitkäaikaista
yhteistyötä lukuisien teollisuuden, kaivosalan ja talotekniikan
alan yritysten kanssa. Me kutsumme tätä pitkäaikaista
yhteistyötä myös nimellä kumppanuus. Me haluamme
luoda kumppanuuksia.
Olemme saaneet Teiltä, kumppaneiltamme, vuosien
saatossa kiitosta palvelumme laadusta, luotettavuudesta
ja läpinäkyvyydestä. Meille kaikki nämä ovat toimintamme
perusarvoja, itsestäänselvyyksiä, jotka ovat olleet samat
toimintamme alusta saakka. Näillä arvoilla luodaan
asiakastyytyväisyyttä ja me tiedämme, että ilman tyytyväistä asiakasta ei myöskään ole kumppanuutta.
Työturvallisuus on meillä ensiarvoisen tärkeää. Meidän
mielestämme yksi tapaturma on ehdottomasti jo liikaa.
Olemme onnellisia siitä, että pitkäjänteinen panostuksemme työturvallisuuden eteen on tehnyt työmaistamme
turvallisia sekä työntekijöillemme, että asiakkaillemme.
Kiitos kumppanit tähänastisesta yhteistyöstä. Voitte olla
varmoja siitä, että haluamme joka päivä kehittää itseämme ja
toimintaamme, jotta Te voisitte tulevaisuudessa olla palveluihimme entistä tyytyväisempiä.

Janne Laakso,
Toimitusjohtaja

PEPT Oy Ab:n merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys-, teline- ja kunnossapitotyöt sekä
LVI-eristäminen. Tavoitteenamme on toiminnallamme luoda asiakkaillemme lisäarvoa, jotta asiakas
voisi täysin keskittyä ydinliiketoimintaansa.
Perheyrityksemme vahvuus löytyy ammattitaitoisesta
ja palvelevasta henkilökunnasta, toimitusvarmuudesta,
työturvallisuudesta, seurantajärjestelmästä sekä
jatkuvasta toiminnan kehittämisestä.
Toimimme laajasti Suomessa ja Ruotsissa. Päätoimipisteemme on Kaustisella.
Laatusertifikaatit: ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001.

Teollisuuden kunnossapito
PEPT on teollisuuden uudisrakentamisen, sekä kunnossapidon luotettu osaaja jo vuodesta 1992. Räätälöidyt kunnossapitosopimukset sekä ennakoiva kunnossapito lyhentää seisokkeja jolloin asiakas voi keskittyä
huollon sijasta tuotannolliseen toimintaan. Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden halutuin yhteistyökumppani teline- ja eristystöiden osalta.

Teollisuuden eristys- ja peltityöt
Vahvuutenamme eristys- ja peltitöissä ovat standardien mukaiset ratkaisut putkistoihin, laitteisiin, kattiloihin ja säiliöihin, kaikki suunnittelusta valmiiseen
tuotteeseen. Oma esivalmistustuotantomme ja
kattava telinekalustomme takaavat asiakkaalle
nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun.

Ainutlaatuinen suunnittelu- ja
seurantajärjestelmä
Kehittämämme telinehallintajärjestelmän avulla
pystymme hallitsemaan telineen koko elinkaaren.

Asiakasportaalin kautta asiakas voi suunnitella ja tilata
itselleen sopivat telineet. Asiakasportaali mahdollistaa
myös luotettavan ja läpinäkyvän raportoinnin.
Käytössämme on räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla seuraamme projektien työaikoja,
materiaalikulutusta ja laskutusta. Tuloksena on reaaliaikainen ja tehokas kustannusseuranta.

Työturvallisuus on yhteinen
asiamme
Työturvallisuus ohjaa päivittäistä tekemistämme.
Velvollisuutemme on varmistaa turvallinen työympäristö asiakkaillemme, työntekijöillemme sekä urakoitsijoille. Käytämme työmaakohteissa viikoittaista turvavarttikäytäntöä, jossa perehdytetään työntekijöillemme
asiakkaan viikon aikana antamat uudet asiat sekä
ajankohtaiset huomiot. Työnjohtomme tekemät viikoittaiset turvakierrokset dokumentoidaan tarkasti seurantajärjestelmään ja informaatio jaetaan koko henkilökunnan kesken.

Referenssi: Alholmen
Industrial Park, Pietarsaari

PEPT on kunnossapidon ja huoltoseisokkitöiden vahva
ammattilainen. Meillä on toiminnasta yli 20 vuoden
kokemus. Erinomaiset telineratkaisut ja vahva eristystyön osaaminen samalta toimittajalta näkyy asiakkaalla ajansäästönä sekä kustannustehokkuutena. PEPT
suunnittelee eri työvaiheet tarkasti etukäteen. Hyvä
työsuunnittelu tekee yhteistyöstä joustavan ja takaa
korkean työnlaadun ja -turvallisuuden.
PEPT on tehnyt teline- ja eristystöihin liittyvää yhteistyötä Alholmen Industrial Parkin alueella toimivien
yritysten kanssa jo toista kymmentä vuotta.

Jatkuvan kunnossapidon lisäksi yhteistyö on käsittänyt myös asiakkaiden seisokkitöitä sekä investointeja,
sisältäen laajasti sekä teline- että eristystöitä. Eristystyöt ovat vuosien mittaan sisältäneet niin lämpö- kylmä- kuin erikoisratkaisuja. Jatkuvan läsnäolomme
ansiosta olemme pystyneet joustavasti vastaamaan
asiakkaiden telinetarpeisiin. Paikallinen läsnäolomme
on mahdollistanut myös nopeasti tehtävät hälytystyöt. Palvelumme on ollut asiakkaiden käytössä
vuorokauden ympäri vuoden jokaisena viikonpäivänä.

Arvot & missio
Missio
On tarjota tiiviillä yhteistyöllä teollisuuden kunnossapidon, eristysten
ja telinetöiden osalta asiakkaan kanssa paras mahdollinen lopputulos.
Pohjimmiltaan liiketoiminnan tarkoituksena on auttaa asiakkaita
keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja siten luoda asiakkaalle toiminnalla lisäarvoa.

Arvot
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen
Kehittää jatkuvasti toimintatapojaan kohti
ekologisesti kestävää liiketoimintaa
Asiakkaan toiminnan takaaminen luotettavalla palvelulla
Oman ja työkaverin työturvallisuuden
huolehtiminen
Muiden omaisuuden kunnioittaminen
Laadukkaan työjäljen tuottaminen
Joustava toiminta asiakkaan muuttuvien
tarpeiden mukaisesti
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