Kokenut
kotimainen
rakennusten
lämmittäjä

Suurten kiinteistöjen
lämmitysratkaisut

Energiatehokkaat ja
ekologiset lämmitysratkaisut
suuriin kiinteistöihin
Kaukora Oy on LVI-alan johtavia laitevalmistajia
Suomessa. Jäspi ja Jämä -tuotemerkeillä on valmistettu
yli 60 vuoden aikana lähemmäs kaksi miljoonaa lämmityslaitetta. Toimitamme lämmitysjärjestelmiä kaiken kokoisiin
kiinteistöihin asuinkiinteistöistä teollisuuteen ja maatiloille
sekä urheiluhalleihin ja kauppakeskuksiin.
Kokenut kumppani uuden rakentamiseen
Ja vanhan saneeraamiseen
Lämmitysjärjestelmää valittaessa ei ole yhtä oikeaa
ratkaisua. Jäspi tarjoaa kuitenkin jokaisen kiinteistön
lämmitykseen vaihtoehdon, jolla varmistetaan talvella
lämmön riittävyys ja kesällä jäähdytys.
Yhden valmistajan järjestelmäratkaisussa on järkeä
Lämmitystä on hyvä ajatella järjestelmäratkaisuna.
Yksi järjestelmätoimittaja takaa testatun ja toimintavarman kokonaisuuden. Kun valmistaja tuntee laitteiston
yksityiskohtia myöten, sille on tarjolla myös paras
mahdollinen tuki.

Kaikki energiamuodot ja laajin mallisto
Kaukoralla on useissa tuotteissa markkinoiden laajin
laitemallisto energiamuodosta riippumatta. Energian
lähde voi olla ilma, maa, öljy, kaasu tai vaikka sähkö –
Jäspiltä löytyy vaihtoehto. Jäspin lämpöpumppuratkaisut
ovat aina myös etävalvottavissa, vaikka niissä yhdistyisi
eri lämmitystekniikoita.
Kokemus ja asiantuntemus palveluksessasi
Pitkä kokemus lämmitysalalla on tuonut meille
erityistä osaamista. Pohjoiset olot ovat opettaneet
meitä valmistamaan laitteita, jotka ovat paitsi tehokkaita,
myös luotettavia ja kestäviä. Myyjämme ovat kaikki lämmityksen asiantuntijoita, joilla on kyky valita kuhunkin
kiinteistöön optimaalinen vaihtoehto.

Tutustu ratkaisuihimme tästä esitteestä!
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Tässä muutama
esimerkki
ratkaisuista
eri tyyppisissä
kohteissa!
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As Oy Havuaukio, Turku
Kaukolämpö muutettu hybridilämmitykseksi: lämmöntalteenotto + maalämpö
• 6 kpl Jämä Star 60 kW
• FIL-sähkökattila 180 kW
• 8 kpl VTS LTO-yksikköä
• 23 kpl porakaivoja

Päivittäistavarakauppa, Koli
Vanha öljylämmitys korvattu
• FIL 84 kW sähkökattilalla
• 3 KPL Nordic 20 -ilmavesilämpöpumpulla

Långvik, kokous ja kylpylähotelli

Kauppakeskus ZSAR,
Vaalimaa

• 7 kpl Akvaterm-erikoisvaraajaa lämmitykseen,
käyttöveteen ja jäähdytykseen
• FIL-SPL 700 kW -sähkökattila
tukee ilma-vesi-lämpöpumppuja.

• Jäspi FIL-SPL 1000 kW
• Jäspi FIL-SPL 600 kW
Sähkökattilat ovat lämpöpumppujen varalämmönlähteenä ja
lumensulatuksessa. Kohteessa
on maalämpö ja -viilennys.

jäspi.fi
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Suuret kiinteistöt

Kiinteistölämpöpumput suurille
kiinteistöille
Jämä Star -kiinteistölämpöpumppu suurempien
kiinteistöjen, kuten kerrostalojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen.
Järjestelmätoimitus takaa toimintavarman ja testatun
kokonaisuuden, jossa eri laitteistot toimivat toistensa
yhteydessä saumattomasti. Sarjaohjaukseen voidaan kytkeä esimerkiksi viisi lämpöpumppua. Ohjain kuormittaa
automaattisesti eri yksiköitä tasaisesti ja ohjaa tarvittaessa lisätehoa päälle. Yhdistettävissä eri lämmönlähteisiin,
kuten poistoilma, prosessilämpö, vesistö ja lämpökaivot.
Lisänä aurinkosähkövalmius. Modulaarinen laitteisto on
helppo kuljettaa kohteeseen.
Lisävarusteet
• Modbus-tiedonsiirtoväylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.
• Mahdollisuus myös GSM-valvontaan.
Jämä Star -kiinteistölämpöpumppu
Teholuokat 24-60 kW
28 ja 43 kW tehosäätyvällä Inverter-kompressorilla
Sarjaankytkentämahdollisuus 540 kW asti
Ylivoimainen asennusystävällisyydessä
ja erittäin alhainen äänitaso
Yhden kompressoriyksikön kylmäainemäärä alle 3 kg
Viiden vuoden laitetakuu

Järjestelmän
huonelämmityksen
tehokkuusluokka 55 °C

Järjestelmän
huonelämmityksen
tehokkuusluokka 35 °C

MyUpway-etävalvonta vakiona

Star 24

Star 30

Star 40

Star 60

Star 28
inverter

Star 43
inverter

Tehoalue kW

12/24 kW

15/30 kW

20/40 kW

30/60 kW

4-28 kW

6-43 kW

Max menovesi, liuos 0°

65

Irroitettavat kylmämoduulit

X

Energialuokka

A+++

Sulakekoko

3x25

3x30

3x35

3x50

3x25

3x30

Äänenpainetaso (Lpa)

32

Etäohjaus

Modbus/MyUpway
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Suuret kiinteistöt

Maalämmön
suosio kasvaa
lämmitysenergian
hintojen noustessa.

Kuvat?

Alakylän koulun
lämmitysmuodon
saneeraus öljylämmityksestä
maalämpöön
• 3 kpl Jämä Star 60 kW + FIL 105 kW sähkökattila
• 2 kpl Jäspi VLM STAR 500 käyttöveden lämmitysvaraajat
• Jäspi Buffer 500 lämmityksen puskurivaraaja
Lämpöpumppujärjestelmä tuottaa kiinteistön koko
lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

jäspi.fi
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Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput
isoihin kiinteistöihin
Jäspi ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä päivittää
lämmitysjärjestelmän nykyaikaan. Suuremmissa
kiinteistöissä ilma-vesilämpöpumppuja voi kytkeä
rinnakkain tehon lisäämiseksi.
IVLP-järjestelmä asennetaan olemassa olevan
järjestelmän rinnalle, esimerkiksi öljykattilan,
sähkökattilan tai energiavaraajan yhteyteen.
Kiinteistön lämmitys hoidetaan ensisijaisesti
aina lämpöpumpulla ja lisälämmitysjärjestelmä
varmistaa riittävän lämmön lämmitysverkostoon
tarvittaessa. Ohjaukseen riittää yksi ohjausyksikkö.

Ilma-vesilämpöpumppu
pohjoisiin olosuhteisiinn

Kaikki Jäspi ilma-vesilämpöpumput sopeuttavat
tehon rakennuksen käyttötarpeen mukaan.
Jäspi Nordic 16/20 monoblock-tekniikan
ulkoyksikkö tuottaa enimmillään jopa 65-asteista
vettä ja toimii alimmillaan –25 °C:ssa. Nordic-ulkoyksiköllä saavutetaan suurin säästöpotentiaali, koska
toiminta-alue on ilma-vesilämpöpumppujen laajin. Myös
erittäin hiljaisella käyntiäänellään Nordic eroaa kollegoistaan.

XL

Jäspi Split 12/16 -ilma-vesilämpöpumpuista
koostetaan kiinteistön tehon tarpeeseen
oikea kokonaisuus, jolloin kokonaisteho on
esim. 24-48 kW.
Etävalvontajärjestelmä,
myUpway, kuuluu
IVLP-järjestelmiin vakiona.
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Ulkoyksikkö

Split 24

Split 36

Split 32

Split 48

LVI-numero

Nordic
16

Nordic
20

5360183

5360184

Mitat K x L x S

845 x 970
x 370 mm

845 x 970
x 370 mm

1300 x 970
x 370 mm

1300 x 970
x 370 mm

Myyntikokonaisuus

2 x 12 kW

3 x 12 kW

2 x 16 kW

3 x 16 kW

Paino

74 kg

74 kg

105 kg

105 kg

Alin toimintalämpötila

-20 °C

-25 °C

Veden lämpötila

58 °C

max 65 °C

Kompressori

Inverter

Inverter

Ulkoyksiköiden välinen
asennusetäisyys

300 mm

300 mm

SCOP lattia/patterilämmitys, kylmä ilmasto

3,63/2,85

jäspi.fi

3,63/2,85

3,68/2,90

3,68/2,90

1165 x 1280
x 612 mm

183 kg

4,25/4,5

4,25/4,5

Ilma-vesilämpöpumput

18 000 € säästö
teollisuushallin
lämmityksessä
Kangasalla toimivan Hämeen rakennuskone Oy:n
teollisuuskiinteistössä syntyi merkittävää kustannussäästöä, kun öljylämmityksen rinnalle kytkettiin kolme
Nordic 20 -ilma-vesilämpöpumppua.
Aiemmin öljynkulutus oli 30 000 litraa vuodessa, nyt
uudella lämpöpumppujärjestelmällä lämmityskustannuksissa säästetään peräti 18 000 euroa vuodessa.

jäspi.fi
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Jäspi LTO

Poistoilman lämmön
talteenottoon Jäspi LTO
Jäspi LTO on kokonaisuus, joka suunnitellaan ja mitoitetaan yksilöllisesti jokaiseen
kohteeseen. Järjestelmään sisältyy vakiona myös Talotohtori-palvelukokonaisuus,
jolla varmistetaan laitteiston moitteeton toiminta koko elinkaaren ajan.
Tarjoamme ammattilaisille kattavan koulutuksen,
työkalut ja palvelut kokonaisuuden laadukkaaseen
suunnitteluun ja asennukseen ottaen huomioon myös
elinkaarikustannukset. Jäspi LTO täyttää energiateollisuuden ja eri kaukolämpöyhtiöiden vaatimukset.

Aktiivinen
etävalvonta

LTO lämmön
talteenotto

Lämmön talteenottoyksikkö (LTO)
Suomen oloihin suunniteltu lämmön talteenottolaite.
Kiinteistön katolle tai ullakolla sijaitsevaan kammiohuoneeseen asennettava kompakti ja tehokas laite.

Jämä Star
-lämpöpumppu

Kytkentämoduuli

LTO-palvelulle on
myönnetty kotimaisuuden
takaava Avainlippu-merkki.

Jäspi BUFFER 500

Jäspi LTO on investointi,
joka säästää energiaa
Yksinkertainen nyrkkisääntö on, että
investoituasi Jäspi LTO -järjestelmään
kaukolämmön kulutus puolittuu. Kun
sähkönkulutus kasvaa vain 10 %, nettosäästö lämmityskuluissa on merkittävä.
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Kaukolämpö
-50 %
Sähkönkulutus +10 %
Nettosäästö
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40 %

Jäspi LTO

Jämä Star -lämpöpumppu
Jämä Star -lämpöpumput mitoitetaan kiinteistön
poistoilmamäärän mukaan. Yhden lämpöpumpun
teho on 24–60 kWh, ja lämpöpumppuja voidaan
kytkeä sarjaan aina 540 kWh saakka. Lämpöpumpussa on helppokäyttöinen värinäyttö, korkea
lämpökerroin ja hiljainen käyntiääni. Kylmäainetta
on kompressoriyksikössä alle 3 kg eli lakisääteistä
vuositarkastusta ei tarvita.

Kytkentämoduuli
Jäspi LTO -järjestelmä toimitetaan tehtaalla valmiiksi
testatulla kytkentämoduulilla. Jäspi LTO -järjestelmiin
kehitetty kytkentämoduuli nopeuttaa merkittävästi asennusta työmaalla, takaa kriittisten asennustöiden laadun
ja sisältää valmiiksi kytketyn LVIS-keskuksen.
Työmaalla tarvittavat asennustyöt koostuvat lähinnä
putkien liittämisestä verkoston ja Jäspi LTO -laitteiden
välille. Tämä tuo kustannussäästöä asiakkaalle myös
ylläpitovaiheessa ja varaosasaatavuus on taattu vuosikymmeniksi eteenpäin.

Lataa Jäspi LTOesite verkosta:
jaspilto.fi
Poi
sto
ilm
talt an lä
een mm
otto ön

Jäspi Buffer 500
Jäspi Buffer 500 -lisävaraajan tehtävä on varmistaa
systeemin häiriötön käynti lisäämällä järjestelmän
nestetilavuutta.

Sää
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a4

0%
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Sähkökattilat

Valmiiksi varustellut ja
testatut sähkökattilat
FIL-mallien tehoalue ulottuu 1600 kW:n asti.
Ne ovat käyttövarmoja laitteita, joissa on helppokäyttöinen
ohjausautomatiikka. Ohjausjärjestelmät toimitetaan 7- tai
15-portaisina, jolloin porrastehot saadaan riittävän pieniksi.
Turvaominaisuuksia:
• varolaitepääkytkin
• lämpötilanrajoitin (suurissa kahdennettu)
• kuiviinkiehunnanestin pienissä optio, isommissa vakio
• varatilakäyttö termostaatilla
• hälytystiedot eri vikatilanteista kaikissa malleissa
• isoissa kattiloissa hälytyslähtö
sähkötilan ylilämpötilasta
• kuorman valvonta virtamuuntajilla (optio)
• sisäisen tehon valvonta virtamuuntajalla (optio)

Muut ominaisuudet

Ohjaus 0-10 V jänniteviestillä (sisään)
Käyntilupa/esto
Tilatieto 0-10 V jänniteviestillä (ulos)
Automaattinen ohjaus
Tavoitelämpötila
Ulkolämpötila
Maksimilämpötila 95–110 °C ja paine 10 bar
Mallit: FIL-SPL, FIL-LP ja FIL-B

FIL-SPL 31,5-1800 kW tekniset tiedot

31,5 - 84 kW

105 - 115 kW

150 - 1600 kW

Tehoportaita

7

7

15

Lämpötila/paine

30-100/10 bar

30-100/10 bar

30-100/10 bar

Varolaitepääkytkin

X

Kuiviinkiehunnan estin

X

Tilauksesta FIL B -malli (31,5-105 kW), jossa
käyttövesikierukka sekä LP-malli, jossa 3 tehoporrasta
esimerkiksi lämpöpumpun suoraan ohjaukseen.
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Vuonna 2019
tuotettujen
FIL-kattiloiden
yhteisteho oli
23 600 kW

Sähkökattilat
Moskovan metrosta
löytyy yli 100 kpl
eri tehoista FIL-B
FIL-SPL kattilaa.

Kaukora
maailmalla
Venäjä: Metro Pietari, Moskova, Kazan:
yli 100 kpl. eri tehoista FIL-B ja FIL-SPL kattilaa,
vuodesta 1994Georgia: Iso sairaala pääkaupungissa (Tbilisi)
2 x FIL-SPL 1000 kW (talvi 2007-2008)
Tadzikistan: Tadzikistanin Tasavallan Presidentin Kanslia,
1 x FIL-SPL 1200 kW + 1 x FIL-SPL 1000 kW
+ 1 x FIL-SPL 400 kW, v. 2009
Venäjä: Olympialaisten kohteet Sotšissa, 18 kpl.
FIL-SPL 52,5 – 300 kW, v. 2012
Dominikaaninen tasavalta: Kultakaivos,
FIL-SPL 800 kW, v. 2010 ja v. 2018
Ukraina: Eristovsky kaivos- ja jalostuslaitos,
3 x FIL-SPL 600 kW + 3 x FIL-SPL 720 kW + 3
x FIL-SPL 900 kW, v. 2013
Venäjä: Koashva, Murmanskin alue,
5 x FIL-SPL 1600 kW, v. 2014
Slovakia: Lasitehdas, 2 x FIL-SPL 1000 kW, v. 2019
Venäjä: Moskova, Hallinnollinen keskus,
1 x FIL-SPL 1000 kW (16 bar) + 1 x FIL-SPL 1600 kW, v. 2019

Vaalimaalla
luotetaan
FIL-kattiloihin
Vaalimaalle nousseen outlet-kauppakeskus Zsarin
lämpöpumppujen varalämmönlähteeksi on toimitettu
Jäspin FIL-SPL 1000 kW ja 600 kW -sähkökattilat.
Ne toimivat myös lumen sulatukseen tarvittavan
lämmön lähteinä.

jäspi.fi
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Energiavaraajat

Akvatermenergiavaraajat
mittojen mukaan
Akvatermin energiavaraajat ovat Suomen tunnetuimpia
alallaan: mallistossa on sopiva vaihtoehto jokaiseen
kohteeseen. Vakiomallisten varaajien lisäksi valikoimassa
on räätälöitäviä varaajia, joissa kaikki ominaisuudet
ovat sovellettavissa kohteen mukaan.
Vakiovaraajat ja täysin räätälöitävät varaajat
Vakiomalliston varaajien lisäksi Akvatermin varaajia voidaan räätälöidä kattavasti. Valittavissa on niin materiaali,
tilavuus, ulkomitat, yhteet, kierukat, välilevyt kuin eristyskin. Myyjämme auttavat löytämään sopivimman varaajan
jokaiseen kohteeseen.

Akvaterm-varaajille
on myönnetty kotimaisen
valmistuksen takaava
Avainlippu-merkki.

Kotimaisen tehtaan suuri volyymi
Akvaterm on perustettu Kokkolassa vuonna 1993 ja
fuusioitu Kaukora Oy:n kanssa vuonna 2017. Näin saatiin
valmistuksen taakse suuremman tehtaan kapasiteetti ja
modernit tuotantomenetelmät, menettämättä räätälöitävien varaajien etuja ja markkina-asemaa. Valmistus säilyy
kotimaassa, ja myyntityö sujuu monella kielellä.
Suunnittelutyökalu helpottaa räätälöintiä ja myyntiä
Sähköisen suunnittelutyökalun avulla asiakkaan ruutupaperipiirros käännetään nopeasti tuotantoon sopivaksi
suunnitelmaksi, jonka pohjalta varaaja valmistetaan.

• Jäähdytysvesisäiliöt
• Isot käyttövesivaraajat
• Teollisuussovellukset
• Tasaussäiliöt
• Kierukat
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Materiaali
FE, RST, HST,
AISI 444
Lämmönvaihdin
kierukat

Paineluokat
1,5-10 bar

jäspi.fi

Energiavaraajat
Långvikin kokous- ja kylpylähotelli valitsi Akvatermit niiden
kustomoitavuuden takia

Långvik
Kokous - ja kylpylähotelli Långvik Kirkkonummella
saa lämpimän käyttöveden, lämmityksen ja jäähdyksen
seitsemän Akvaterm-erikoisvaraajan avulla.
Käyttövarmuuden takaa varalähteenä toimiva
FIl-SPL 700 kW -sähkökattila.
Akvatermin vakiomallistossa on varaajia 8000 litraan
asti ja varaajia voidaan muokata Långvik-hotellin
tapaan joustavasti kohteeseen sopiviksi.

Tasaussäiliö

Käyttövesisäiliö

Työsäiliö

jäspi.fi

Kylmäsäiliö

Jäähdytysvesisäiliö
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Varaajat ja
latausyksikkö

Varmatoimiset lämminvesi- ja puskurivaraajat
Jäspi VLM Star -lämminvesivaraajat
kytketään lämpöpumpun yhteyteen.
Puskurivaraajien tehtävänä on optimoida
lämpöpumppujen toiminta.
Kaikki kytkennät tehdään laitteiden päältä. Ratkaisu
säästää asennustilaa, luo tyylikkään kokonaisuuden
lämpöpumpun kanssa ja takaa asiakkaalle suuren
käyttövesituoton ja edulliset lämmityskustannukset.
Uudiskohteissa puskurivaraajat lisäävät vesitilavuutta,
saneerauskohteissa ne myös varmistavat pattereiden
tasaisen lämmön.

Jäspi VLM Star lämminvesivaraaja

Tilavuus 300 tai 500 litraa
Koko varaajan mittainen anturitasku
Aurinkokierukalle optio
Optimaaliset ulkomitat:
mahtuu mataliinkin tiloihin
Kohteisiin, joissa on suuri käyttöveden
tarve ja/tai matala asennustila
Jäspi Buffer -puskurivaraaja

Lähdöt päällä

(50, 100, 200), 270 ja 500 l
Jäspi VLM Star

300

500

Koko varaajan mittainen anturitasku

Mitat K x L x S

1700 x 600
x 600 mm

1900 x 730
x 730mm

Vara-/lisälämmitysyhteet 270-500 litran malleissa

Valmiiksi asennetut
sähkövastukset

3 kW

6 kW

Lisävarusteena lämpimän veden
esilämmityskierukka
Eristetty muottivalussa umpisoluisella
polyuretaanilla
Voidaan käyttää myös jäähdytyssäiliöinä
esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppukohteissa
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Jäspi Buffer

270

500

Mitat K x H

1450 x 625 mm

1750 x 785 mm

Verkostoyhteet

7x2”

Latausyksikkö
Jäspi KVV PAK on lämpimän käyttöveden lataus- ja tuottoyksikkö
lämpöpumppukohteisiin, joissa
käyttöveden kierron kulutus on
suurta. Latausventtiili säätää
varaajille menevän veden riittävän
kuumaksi ja automatiikka pitää
lähtevän käyttöveden aina
asetuksen mukaisena.

Koot 170, 300, 400 ja 500 kW.
Pienemmät versiot 170 ja 300 kW
toimitetaan tehtaalla valmiiksi
koottuina, ja suurempien 400 ja
500 kW:n versioiden kokoonpanon
suorittaa putkiurakoitsija.

Sopivia ratkaisuja eri kohteisiin
Oheisessa kuvassa on esimerkkejä eri kokoisista kohteista, joihin Jäspi tarjoaa
lämmitysratkaisun. Yhden oikean sijaan, vaihtoehtoja on monia. Myyjämme
auttavat mielellään valitsemaan optimaalisen kokonaisuuden kuhunkin tarpeeseen.

Kerrostalo

Suuri
erikoisliike

Lämpenee MLP:llä ja
käyttää Akvatermin
energiavaraajaamme.

Käyttää MLP:tä, jonka
rinnalle varalla Jäspin
FIL-sähkökattilat
lisälämmitykseen.

Suuri
kerrostalo

Konepaja
Katolle laitettu
aurinkokeräimiä,
lisäksi IVLP Jäspi Basic
NORDIC sekä teknisessä tilassa Akvatermin energiavaraaja.

Lähikauppa
Liitetty kaukolämpöön
ja käyttää myös
Akvatermin
energiavaraajaa.

jäspi.fi

Katolla Jäspi LTO ja
MLP tekee lisälämmön. Järjestelmässä
myös Jäspin lisävaaraja, kytkentämoduli ja valvomo.
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Kokenut
kotimainen
kotien lämmittäjä

Lämpöä koteihin vuodesta 1949

Kaukora Oy on LVI-alan johtavia
laitevalmistajia Suomessa
Kaukora tuntee Suomen lämmitysmarkkinat ja sen erityispiirteet. Olemme valmistaneet
Jäspi-lämmityslaitteita vuodesta 1976 ja Jämä-lämmityslaitteita jo vuodesta 1949. Pohjoisten
olojen vaatimukset sekä muutokset lämmitystekniikan kehityksessä ovat meille arkipäivää.
Toimitamme vuosittain yli 50 000 lämmityslaitetta, joten voimme ylpeänä todeta olevamme
suomalaisten kotien lämmittäjä.
Suomen laajin tuotevalikoima
Lämmityslaitteiden elinkaari on pitkä. Siksi on erityisen
tärkeää, että laitetoimittaja on valmistaja, joka pystyy
palvelemaan sinua vielä vuosienkin päästä. Kaukoran
laite on aina turvallinen ja toimiva valinta. Suomen laajimmasta tuotevalikoimasta löytyy luotettava ratkaisu
kaikkiin lämmitystarpeisiin.
Jäspi-tuotteet valmistetaan Kaukora Oy:n
tehtailla Raisiossa ja Turussa ja niille on
myönnetty kotimaisen tuotannon
Avainlippu-tunnus.

Kaukora Oy
Tuotekatu 11 , PL 21 , 21200 Raisio
Jälleenmyyjät löydät verkkosivuiltamme:
www.jäspi.fi

Ota yhteyttä!
Suunnitellaan toimiva ratkaisu yhdessä
Myyjämme ovat lämmityksen asiantuntijoita,
jotka auttavat sinua mielellään valitsemaan
optimaalisen vaihtoehdon kuhunkin kohteeseen.

!

Ota yhteyttä
puh. 02 4374 600
    kaukora@kaukora.fi

Teemme yhteistyötä lämmitysalan
järjestöjen kanssa

