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Patrick Malmqvist, VD

ETT FÖRETAG
ATT LITA PÅ!
Betonghåltagarna har mångårig erfarenhet från olika håltagningsarbeten och är ett av de mest
rutinerade företagen i vår bransch. Vi diamantskär hål i många hårda material som betong, sten och tegel och
öppnar vägen för exempelvis ventilation, rör, kablar, ljus och dörrar. Vårt huvudkontor finns i Huskvarna och
med filialer i Växjö och Karlshamn har vi halva Sverige som verksamhetsområde.

Fokus på miljö och kvalitet

När du anlitar Betonghåltagarna drar du också nytta av all den kunskap som genereras i vår egen branschförening HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier). Medlemskapet är en viktig drivkraft
för oss själva att förbättras och en garanti för dig som kund att vi håller vad vi lovar. Medlemskapet innebär
också att vi har solid kunskap om olika material, att vi använder rätt utrustning, att vi hanterar miljöfrågor på
ett korrekt sätt och att vi följer gällande arbetsmiljöregler. Syftet med allt detta är enkelt: Det ska vara tryggt att
anlita oss.

W.A.C Recycling AB tillhandahåller
alla typer av Lastväxlarflak, Liftdumpercontainers och övriga Kärl. Vi
hämtar restprodukterna med lastbil
och det bearbetas på d.en egna
anläggningen i Nässjö.
På vår anläggning går det också bra
att lämna material för återvinning.
Hyr Container i olika storlekar efter
ditt behov.
Kontakta oss för vidare information.

Tuvegatan 3 · 571 41 Nässjö
Tel 0380-51 18 18
kundservice@wacrecycling.se
www.wacrecycling.se

SÄKERT

För oss går säkerheten alltid först. Både er och vår.

TRYGGT

Vi håller det vi lovar.

PERSONLIGT

Du kan alltid vända dig direkt till oss för svar och råd.

PROAKTIVT

Vi är proaktiva och lyhörda för våra kunders behov.

HÅLTAGNING

Olika behov kräver olika håltagningsmetoder. Vi utför kärnborrning, vajersågning och klingsågning med kompetent personal och
ändamålsenlig utrustning.
Vi utför kärnborrning till alla typer av installationer, för rör, ventilation, eldragning osv. Vi hanterar alla dimensioner.

För en bra dag på jobbet!

BETONGRENOVERING
Tidens tand sätter spår i allt, även i gedigna
betongkonstruktioner. Vatten, kyla och mekaniskt
slitage ställer till stora problem i parkeringshus
och trappor. När det gäller balkonger gör vi allt
från besiktning till färdigställande av renoverad
balkong.
Vi utför balkongrenoveringar till de stora fastighetsbolagen såväl som till privatpersoner och
har erfarenhet av tusentals balkongrenoveringar
genom åren. Vi är väl förtrogna med analysmetoderna för att identifiera skador och kan samtidigt
åta oss att genomföra omfattande renoveringsuppdrag. Simbassänger, källare och vattenmagasin
är andra typer av objekt som kan behöva
åtgärdas.
Våra hantverkare genomgår kontinuerlig utbildning för att alltid ha tillgång till senaste teknik och
kunskap. Vi hittar lösningen och levererar: Kvalitet
rakt igenom!

Balkonger på Rosenhuset i Huskvarna. Före och efter.

Företagshälsan i Jönköping AB erbjuder tjänster och service till företag i Jönköpingsregionen

”Vi är den självklara leverantören av
”Företagshälsa” i Jönköpingsregionen”

Företagshälsan i Jönköping AB
John Bauergsgatan 4 | Jönköping | Telefon: 010 – 242 82 60 | www.foretagshalsanjonkoping.se

ÖVRIGA ARBETEN
Sanering

Kolfiberarmering

Fasadfixering

Betonginjektering

I nära samarbete med BHT Sanering utför vi asbestsanering, PCBsanering, brandsanering, vattenskadesanering och klottersanering.
Vi använder oss bara av professionell och beprövad utrustning, och
lämnar ingenting åt slumpen.

Betonghåltagarna har utvecklat en teknik som effektivt fixerar
teglet igen – där alternativet att knacka ner och mura upp en hel
vägg igen är mångdubbelt dyrare. Efter en fackmannamässig
inspektion, för att upptäcka brister i tegelväggen, gör vi en
bedömning av skador och risk.

Kolfiber ersätter smide i allt större utsträckning och används för att
förstärka bortsågade kvarvarande konstruktioner, samt förstärkning av befintliga konstruktioner. Fördelen med detta är att det är
mindre utrymmeskrävande och ofta innebär tidseffektiva lösningar.

Vår verksamhet innefattar även betonginjektering. Vi utför betonginjekteringsarbeten i betongkonstruktioner som av någon
anledning läcker igenom vätska av något slag. Särskilt utsatt är
reningsanläggningar, vattenreservoarer och andra depåer. Med
miljögodkända medel (polyuretan) tätar vi läckage och kan garantera ett hållbart resultat.
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Betonghåltagarna i Huskvarna
Tenhultsvägen 52
561 42 Huskvarna
Telefon: 036-13 22 11, 0709-31 22 60
E-post: patrick@betonghaltagarna.se
Betonghåltagarna Växjö
Hjalmar Petris Väg 40
352 46 Växjö
Telefon: 0470-132 21
Platschef
Pierre Palmberg
Telefon: 0709-31 22 67
E-post: pierre@betonghaltagarna.se
Betonghåltagarna Karlshamn
Kringelvägen 4, Sternö
374 31 Karlshamn
Telefon: 0454-132 23
Platschef
Pierre Palmberg
Telefon: 0709-31 22 67
E-post: pierre@betonghaltagarna.se

BHT Sanering
Tomas Eklund, 0709-31 27 14
Telefon Växjö: 0470-132 21
Telefon Jönköping: 036-13 22 33
E-post: tomas@bhtsanering.se
www.bhtsanering.se
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info@betonghaltagarna.se
www.betonghaltagarna.se

