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»

Gles on koko Etelä-Suomen alueella toimiva työmaapalvelujen tarjoaja. Erityisosaamistamme ovat

»

timanttiporaus, timanttisahaus, konepurku / purkutyöt, erilaiset konetyöt sekä hionta ja jyrsintä.
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Puramme seinäelementit,
parvekkeet, piiput ym.
Pyydä tarjous!
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Purkutyöt vankalla kokemuksella ja ensiluokkaisella kalustolla
Gles Oy:llä on käytössään on maailman johtavien valmistajien koneet ja äärimmäisen
kova ammattitaito vuosien kokemuksella. Kilpailukykymme konepurkutyössä nousee
esiin varsinkin pidemmissä urakoissa, joissa ammattilaisen ohjaksissa purkurobotit
piikkaavat isommatkin alueet todella nopeasti.

Kontulassa purimme 600m2 betonikuorta. Lahdessa purimme 1500m2 betonikuorta. Ikkunoita emme tässäkään kohtessa
Ikkunoiden suojausta ei tarvittu, koska
suojanneet turhaan, jotta asuntoihin saaikkunat menivät vaihtoon.
tiin valoa. Ikkunat olivat myös menossa
vaihtoon.

Malmilla purettiin koulun betonikuori, 2 kerrosta, yhteensä
500m2. Kohteen ikkunat menevät vaihtoon.

Kannelmäessä purimme 5000m2
betonikuorta 6-kerroksisesta talosta.
Tässä kohteessa taloyhtiö halusi
suojat ikkunoihin.

Lahdessa parvekekaiteiden purkuja kurottajalla nostettuna ja
timantilla 0-pintaan sahattuna.

Katso lisää kuvia ja videoita osoitteesta www.gles.fi/konepurku-purkutyot/

GL E S

Gles Oy
050 2400

Kalkkikiventie 5
04300 Tuusula

www.gles.fi

Monipuoliset referenssit julkisivujen purkutöistä
Gles Oy on tehnyt vuosien kuluessa satoja erikokoisia julkisivujen purku-urakoita. Olemme piikanneet betonisia laattoja ja Sandwich-elementtejä sekä purkaneet parvekkeita ja
piippuja. Käytämme purkukohteisiin sopivia tekniikoita ja koneita. Puramme myös hankalissa paikoissa ympäristön turvallisuuden ja siisteyden huomioiden.

Julkisivun purkua 500m2 käsin tilaajan toiveesta mastolavoilla Kauniaisissa.

Porvoossa savupiipun ja parvekelinjojen purku.

Porvoossa savupiipun ja parvekekaiteiden purku.

Parvekekaiteiden purkuja 6-kerroksiseen taloon Järvenpäässä.

Ulko- ja sisäkuorien purkuja itäkeskuksessa. Hisseille tehtiin 6 syvennystä.

Lauttasaaressa ulkokuorien purkuja
6-kerroksiseen taloon 2000m2.

Korsossa 600m2 ulkokuorien purkuja
ja parikymmentä parveketta päälle.

Purkujätteen hyötykäyttö
Murskaamme kaiken puretun betonin kierrätettäväksi. Murskain on yhtä hiljainen kuin
kaivinkone. Purkukohteessa tapahtuvalla betoninmurskauksella vältetään huomattava
määrä turhia ajoja. Murske käytetään suoraan kohteessa tai ajetaan suoraan käyttöpaikkoihin. Näin saadaan huomattavat ympäristösäästöt. Lisäksi säästyy paljon neitseellistä
kiviainesta.

Guidetti Caesar 1 betonimurskain tekee purkujätteestä
mursketta paikan päällä purkukohteessa.

Betonimursketta hyötykäytetään mm.
parkkialueiden ja teiden pohjissa.

Katso lisää kuvia ja videoita osoitteesta
www.gles.fi/betonimurske
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