
Shopfont -seinät ja kaidelasit, 
Kauppakeskus Sello Lasiseinät, Oikeustalo

Shopfront -seinät ja lasikaiteet,
Kauppakeskus Karisma Lahti



Tambest Asennuspalvelu

Avustamme asiakkaitamme rakennuskohteen lasiratkaisuis-
sa sekä niihin liittyvissä rakenteissa – hoidamme tarvittaessa 
koko palveluketjun.

Tyypillisiä täydentäviä rakenteita joita voimme Teille tarjota 
ovat erilaiset teräslasikaiteet, kokolasikaiteet, katokset, lasi-
seinät sekä kauppakeskusten shopfront -seinät kokonaistoi-
mituksena.

Tambest Glass Solutions on toiminut jo kolmen vuosikym-
menen ajan lasitoimittajana ja -asentajana kohteissa, 

joissa on vaativia lasi- sekä teräs/lasi -rakenteita. 
Avaimet käteen -palvelun lisäksi toimitamme 

myös eri osakokonaisuuksia asiakkaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Konsultointi
Avustamme kohteen suunnittelijoita lasitusratkaisujen, lasi-
rakenteiden erilaisten kiinnitystapojen sekä teknisten yksityis-
kohtien käytännön ratkaisuissa.
 
Komponenttien valmistus
Valmistamme CE -merkityt lasit, alumiinirakenteet sekä pie-
nemmät teräsrakenteet itse. Tarvittaessa hankimme suu-
remmat teräsrakenteet sekä puusepän tuotteet kattavasta ja 
luotettavasta alihankintaverkostostamme.

Asennus
Asennamme kokonaisuuden paikalleen, mukaan lukien kaikki 
teräsrakenteet. Asennustyönjohdollamme on 2(A)-rakenneluo-
kan sekä hitsauskoordinoijan tason B pätevyydet.

Lasikaiteet, Forum Helsinki

Shopfront -seinät, Kauppakeskus ITIS Helsinki
Shopfront -seinät, 

Kauppakeskus Karisma Lahti



Lasikaiteet, Koskikeskus Tampere

Yhdyssillan julkisivulasitus, 
Espoon rautatieasema

Kahvion kaarevat lasiseinät, 
Espoon rautatieasema

Referenssikohteitamme

• Kiasma, kaikki lasitukset
• Ideapark, shopfront -seinät
• Helsinki-Vantaan lentoasema, mukana lasitustöissä joka 

laajennusvaiheessa
• Espoon rautatieasema, lasitukset
• Helsingin musiikkitalo, lasikaiteet ja sisäovien lasitukset
• Kauppakeskus Trio Lahti, shopfront -seinät, 1-3 vaiheet
• Kauppakeskus Sello, shopfront -seinät
• Kauppakeskus Willa Hyvinkää, shopfront -seinät
• Kauppakeskus Karisma Lahti, shopfront -seinät
• Kauppakeskus Veturi Kouvola, shopfront -seinät
• Kauppakeskus ITIS Helsinki, shopfront -seinät
• Forum Helsinki, lasikaiteet
• Koskikeskus Tampere, lasikaiteet
• Leinelän asema, katokset, sillat ja hissitornien lasitus

Etusi asiakkaanamme

Meiltä saat koko palveluketjun saman katon alta, 
yhdeltä luotettavalta toimittajalta. 

• Helppo projektin hallittavuus ilman koordinointia monien 
toimijoiden välillä.

• Vastaamme koko projektin etenemisestä aikataulussa.
• Vastaamme tuotantoaikataulun pitävyydestä sekä tuottei-

den ja kokonaispalvelun ensiluokkaisesta laadusta. 
• Olemalla mukana jo suunnitteluvaiheessa pystymme räätä-

löimään kokonaispaketin niin, että asiakas säästää kokonais-
kustannuksissa – laadusta tinkimättä. 

Tambest Glass Solutionin asennuspalvelun tuotevalikoima 
on markkinoiden monipuolisin.
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