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SOITA JA KYSY

Toimimme pääkaupunkiseudulla 
sekä Lahden, Tampereen ja Turun 
ympäristössä.
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VALMIINA TÖIHIN - KILPAILUKYKYISESTI

TYÖMAAPALVELUT

GLES OY
Gles Oy on rakentamisen työmaapalveluiden 
innovatiivinen ja osaava toimittaja. Tavoitteemme on 
olla edullinen ja laadukas yhteistyökumppani olipa 
tarpeesi pieni tai suuri. Kun haluat työmaapalvelusi 
helposti ja huokeasti, ota yhteyttä!
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 »TIMANTTIPORAUS
Vuosien ammattitaito, nopeat toimitusajat, erittäin 
kilpailukykyinen hinnoittelu ja maailmanluokan 
kalusto.

Timanttiporaus soveltuu hyvin uudis- 
ja korjausrakentamiseen, koska 

se ei aiheuta pölyä eikä runkomelua. 
Asiakkaan ei tarvitse välttämättä 
keskeyttää toimintaansa timanttityön 
ajaksi. Gles Työmaapalveluiden vahvaan 
osaamiseen kuuluu timanttiporaus 

jo monen vuoden kokemuksella. 
Monipuolinen ja nykyaikainen 
kalusto takaa siistin lopputuloksen. 
Timanttiporalla reiät saadaan lattiaan, 
seinään ja kattoon.

Hinnat ja 
lisätiedot 
www.gles.fi

Katso myös 
videot 
www.youtube.
com/Glesoy
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 »TIMANTTISAHAUS
Siistiä ja pölytöntä kiviainesten leikkausta 
ammattitaidolla ja tarkasti.

Timanttisahaus mahdollistaa 
kiviainesten leikkauksen 

siististi ja pölyttömästi. Hyvän 
lopputuloksen saamiseksi työn on 
oltava ammattitaitoista ja tarkkaa. 
Timanttisahauskalustomme 
kattaa koko saatavilla olevan 
kalustokokonaisuuden. Käytössämme 
on seinäsahoja, holvisahoja, vaijerisaha, 

hydraulikäyttöisiä sahoja sekä 
polttomoottorikäyttöisiä käsisahoja. 
Seinä- ja lattiasahauskalustollamme 
pystytään sahaamaan materiaaleja 
530 mm paksuuteen asti. 
Timanttivaijerisahaus on nopea 
ja tehokas tapa paksujen ja 
vaikeapääsyisten rakenteiden, kuten 
konepeltien ja siltojen leikkaamiseen.

AMMATTITAITO

NOPEA TOIMITUS

OIKEA HINTA

SEINÄSAHAT

HOLVISAHAT

VAIJERISAHAT
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 »ROILOT
Gles toteuttaa roilot, piikkaukset ja etuputsit 
nopeasti ja varmasti. Katso yhteystiedot ja lisätiedot 
osoitteesta www.gles.fi ja tilaa!

PIIKKAUKSET

ROILOT

ETUPUTSIT

KATSO MYÖS VIDEOT

www.youtube.com/Glesoy
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 »HIONTA JA JYRSINTÄ
Hionnat betonipintoihin ja päällysteisiin, 
karhentamiset ja liimanpoistot. Ammattilainen 
auttaa!

Teemme jyrsinnät betonipintoihin 
ja päällysteisiin, liimanpoistot 

sekä lattiajäännösten karhentamisen. 
Konekantamme sisältää laajalti 
niin polttomoottorijyrsimiä kuin 
sähköjyrsimiä.

Hionta suoritetaan yleensä 
timanttialustalla kuivahiontana, jolloin 

koneeseen liitetään pölyneroitin ilman 
pitämiseksi mahdollisimman puhtaana. 
Tämän lisäksi vuokraamme hiomakoneita 
ja jyrsimiä. Kun haluat nopean työn 
varmalla lopputuloksella, ota yhteys 
Gles:iin!

HINNAT JA 
LISÄTIEDOT: 
www.gles.fi

TILAA GLES:LTÄ

AMMATTITAITOISET SEKÄ

NOPEAT HIONNAT JA JYRSINNÄT
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 »BETONIN PURKU
Betonikuoren / tiiliulkokuoren piikkaus, 
betonilaattojen purku, betoniseinän purku ja 
siltojen purku. Gles purkaa myös asbestimateriaalit.

BROKK-PURKUKONEET

AMMATTITAITOISELLA

KULJETTAJALLA

Konepurkutyö on merkittävänä osana 
Gles:n päätoimialaa. Käytössämme 

on maailman johtavien valmistajien 
koneet ja äärimmäisen kova ammattitaito 
vuosien kokemuksella. Kilpailukykymme 

Ammattitaitomme 
on ennen kaikkea 

haastavissa Brokk-
piikkauksessa ja ko-
nepurkutöissä, joten 
emme suorita purkuja 
kohteissa, joissa työ 
on pelkkää asbes-
tipurkua, tai joissa 
suurin osa työstä on 
käsipurkua.

konepurkutyössä nousee esiin 
varsinkin pidemmissä urakoissa, joissa 
ammattilaisen ohjaksissa purkurobotit 
piikkaavat isommatkin alueet todella 
nopeasti.
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 »BROKK-TYÖT
Brokk mahdollistaa ainoana koneena piikkaus- ja 
purkutyöt sisätiloissa ilman polttomoottoria. 

Brokk 180 on yksi ketterimmistä 
työlaitteista sisätilojen purkutyössä. 

Kevyt, mutta erittäin tehokas jyskyttäjä. 
Ammattilainen saa Brokk 180:n kanssa 
materiaalin todella nopeasti irti.

Erittäin liikuteltava purkurobotti 
todellista tehoa vaativiin töihin. Brokk 
180 on erinomainen laite piikkaukseen ja 
purkuun.

Brokk 180
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 »KONETYÖT
Gles toteuttaa sopimuksen mukaan erilaisia töitä 
monipuolisella konekannallaan.

Esimerkkejä konekannas-
tamme ja erilaisista töistä

Bobcat S220 Turbo High Flow
Bobcat S220 -kuormaaja sopii erittäin 
monipuolisiin töihin. Erilaisten lisälaittei-
den avulla sillä voi mm. kaivaa, lastata, 
työntää, täyttää, hinata tai hajottaa.

Bobcat T200
Bobcat-pienkuormaajat soveltuvat erin-
omaisesti maanrakennustöihin isommal-
lekin työmaalle. 

Bobcat T40180

Bobcat T40180 
Bobcat T40180 -kurottaja sopii sekä 
materiaalien että henkilöiden nostoihin 
työmailla. Teleskooppikurottajaan voi-
daan liittää mm.
•     henkilönostokori
•     trukkipiikit
•     kauha
•     nosto-jib
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 »KONETYÖT
Työkalustomme on alan kärkilaatua ja valikoimamme 
erittäin laaja monenlaiseen työhön.

Esimerkkejä konekannas-
tamme ja erilaisista töistä
Kaivinkone Doosan 255
Tela-alustainen Doosan 255 kaivinkone 
on tehokas laite monenlaisiin töihin. Sillä 
pystyy liikkumaan haastavissakin ympä-
ristöissä.

Kaivinkone JCB 8045
JCB:n 5t kaivinkone on tehokas laite 
maanrakennukseen. Nopeaan työhön. 

Kaivinkone Doosan 255

Isoihin alueisiin perustuksista ja rakenta-
misen työmaista aina järeämpään viher-
rakentamiseen.

Avant 528
Avant-kuormaaja hoitaa työmaalla useita 
eri tehtäviä useissa rakentamisen vai-
heissa: kuormien purkamista, hiekan ja 
soran sekä tavaroiden siirtoja, tasoituk-
sia, maan tiivistämistä sekä tontin puh-
taanapitoa ja erilaisia kaivutöitä. Avant 
on sekä trukki, kuormaaja, kaivuri, hyd-
rauliagregaatti että purkurobotti.
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