Er markentreprenör i Bohuslän!

Om oss

Stora som små

SH Schakt grundades år 2001 av Stefan Hansson
som fortfarande äger och driver företaget. Vår verksamhet utgår från Kungshamn i Sotenäs kommun.
På Hogenäs industriområde norr om Kungshamn
förfogar vi över ca 18 000 m² mark, där vi har försäljning av krossmaterial, jord, mursand, gjutsand och
kullersten för avhämtning eller utkörning.

Oavsett om du är en privatperson, som önskar avgränsa tomten med en mur, eller representerar ett
företag som är i behov av ett större arbete, är vi rätt
entreprenadföretag för dig. Oberoende av jobbets
storlek utför vi det alltid med högsta kvalité och dig
som kund i fokus. Vi anpassar oss efter dina önskemål. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Strömstad – Tångenvägen 3, Tel: 0526-62 380
Tanumshede – Industrivägen 3A, Tel: 0525-76 09 80
Bovallstand – Kvarnforsen, Tel: 0523-66 70 60

Tjänster
Med bred kompetens inom mark- och anläggningsarbeten arbetar vi tillsammans för nöjda kunder med
lösningar inom allt från grävning och sprängning till rörläggning och rivning. SH Schakt står för ett perfekt
samspel mellan kompetenta medarbetare, maskiner och transportfordon, där inget jobb är för litet eller för
stort.

Dräneringar

Försäljning krossmaterial

Vi har lång erfarenhet från alla typer av dräneringar
och säkrar upp din husgrund från fuktproblem.

Ska du anlägga en grusgång, lägga plattor eller
behöver du kanske makadam till dränering? Vi har
egen krossverksamhet och säljer krossmaterial och
sten i olika fraktioner.

Husgrunder

Sprängning/ stenspräckning

Vi utför sprängning och stenspräckning med största
nogrannhet, även i känsliga miljöer.

Entreprenader

Vi utför både general-och totalentreprenader inom
mark, VA och infrastruktur.

Plattsättning & murar

Vi hjälper dig gärna med både plattsättningar och
murarbeten enligt ditt önskemål. Behöver du tips
och råd, tveka inte att kontakta oss.

Transporter

Går du i tankarna att bygga nytt eller bygga ut?
Vi hjälper dig med grundläggningen.

Rivningsarbeten

Vi tillhandahåller kompletta tjänster inom olika
typer av rivningsarbeten.

Behöver du krossmaterial och vill få det utkört? Kontakta oss så löser vi det. Vi ombesörjer också transporter av gods, material eller maskiner, samt hyr ut
lösflak.

VA-arbeten

Vi arbetar med nybyggnationer och underhåll. Vi
utför även kompletta avloppsanläggningar.

Motor Väst AB
Reparation och underhåll av tunga fordon
Försäljning av däck
Norra Bohusvägen 20
457 60 Hällevadsholm
www.motorvast.se

KOMBINERA SMAKFULLT
- två naturmaterial i skön förening
Våra markprodukter och murar i natursten
och betong kompletterar varandra perfekt - ett
smart sätt att skapa spännande och livfulla
miljöer med kvaliteter som står sig. Utnyttja
de olika materialens styrkor till din fördel, så
håller du nere kostnaderna utan att pruta på
vare sig funktion eller estetik.

www.benders.se
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