Så mycket
mer än
betonghåltagning

Vår erfarenhet
– er trygghet
Eslövs Betonghåltagning AB är ett serviceföretag som
är specialiserat på håltagning, rivning och asbestsanering.
Sedan starten har vårt tjänsteutbud hela tiden breddats, vilket innebär att vi idag kan erbjuda helhetslösningar åt våra kunder. En kontakt är allt de behöver.
Hos oss finns en ständig drivkraft att utvecklas, så att
vi kan tillgodose de krav som framtiden ställer.
På Eslövs Betonghåltagning står hög kompetens,
yrkesglädje och kvalitet i centrum. När vi är färdiga
med ett arbete ska det vara rent och snyggt, det ska
hålla högsta kvalitet. Våra mycket duktiga medarbetare har lång branscherfarenhet och är vår största
resurs, som tryggt och säkert tar hand om alla våra
kunder. Självklart har alla anställda de certifieringar
och utbildningar som krävs.
Vi är stationerade i Eslöv, men är verksamma i hela
Sydsverige. Eslövs Betonghåltagning har etablerat en
stor kundkrets som vi är stolta över att samarbeta med.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Cinemagrafi

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

Vi är en lokalt förankrad revisionsbyrå med ambition att kunna erbjuda
en nära personlig kontakt och en hög servicegrad
Revisorsringen Eslöv AB
Norregatan 6, 241 33 Eslöv
0413-55 44 50
www.revringen.com

Håltagning
Vi utför alla typer av håltagning i de flesta material, såsom betong, tegel och granit. Vi använder oss av moderna maskiner för att
håltagningen ska ske så smidigt och effektivt som möjligt.
Sågning utför vi i de flesta material, däribland betong, tegel och granit. Vi sågar i både väggar och golv samt utför spårsågning.

På Eslövs Betonghåltagning har vi
ett brett tjänsteutbud, som utvecklas
efter våra kunders behov.
TEKOMO BYGGNADSKVALITET AB
– MILJÖKONSULTER MED MILJÖ- OCH BYGGNADSHYGIENISKT LABORATORIUM
Miljöinventeringar utförs inför rivning och ombyggnad av fastigheter och är underlag för rivningsplaner. Om man i dessa
inventeringar finner farliga ämnen måste sanering föregå rivningen eller ombyggnaden. Miljöinventeringar av både skadliga och
miljöfarliga ämnen utförs både i byggnader och vid behov i kringliggande mark.
Tekomos laboratorium kan analysera farliga samt miljö- och hälsoskadliga ämnen såsom asbest, PCB, tungmetaller, mögelsvamp,
hussvamp, legionellabakterier etc. som är exempel på sådana ämnen.

www.tekomo.com

Rivningsarbeten
Vi kan riva det mesta, stort som smått. Vid lättare rivning använder vi oss av moderna handmaskiner och transporterar bort
massorna med miljön i fokus.
Vid tyngre rivningar använder vi oss av olika typer av rivningsrobotar, grävmaskiner och lastmaskiner.

Jerneviken Maskin AB
Tagenevägen 1
422 59 Hisings Backa
031-52 01 16
info@jerneviken.se
www.jerneviken.se

Asbestsanering
Vi utför provtagning, sanering av asbest, PCB och andra miljöfarliga ämnen. Här är miljön i fokus
och självklart finns alla tillstånd tillhands. En korrekt process, från våra sanerares utförande till att
materialet transporteras vidare, är vår främsta prioritering.

Vi finns nu i nya lokaler!

Maskinvägen 2 • 0413-178 80
Öppettider: Vardagar 7.30-17.00

Verkstad för specialtillverkning
På Eslövs Betonghåltagning gillar vi att lösa våra kunders problem och hitta skräddarsydda lösningar. Det här kan
vi göra genom vår verkstad, där vår personal tillverkar allt från tillbehör till befintlig utrustning till specialdetaljer.
I verkstaden testar vi oss fram, till exempel genom att prova olika fabrikat, tills vi fått fram det bästa resultatet.
Ju mer avancerat projekt, desto större anledning att anlita oss!
I verkstaden utförs också service och reparationer av våra egna maskiner, vilket innebär att vi alltid är redo att
snabbt rycka ut på nya uppdrag.

HYR DINA
BYGGMASKINER

Hos oss kan du enkelt och säkert hyra allt som behövs för
byggprojektet, från stora maskiner till alla typer av handverktyg.
På ramirent.se hittar du hela sortiment och alla våra kundcenter.
Lund
Kalkstensvägen 4
Tel: 046-10 13 30

Trelleborg
Truckvägen 3
Tel: 0410-627 80

Malmö
Stenyxegatan 36
Tel: 040-14 37 80

Ystad
Norra Zinkgatan 2
Tel: 0411-55 66 90

Helsingborg
Florettgatan 4
Tel: 042-25 66 40

Klippan
Fäladsgatan 5
Tel: 0435-400 100

Eslövs Betonghåltagning AB
Vindelvägen 11
241 38 Eslöv
Telefon, växel
0413-122 11
E-post
info@ebhab.se
Hemsida
www.ebhab.se



  
  
 
 
 




