Mer än bara
ett hål i marken

Samlad erfarenhet
under ett och samma tak
Välkommen till din helhetslösning av borrlösningar
I oktober 2016 bestämde sig Göte Karlsson
Brunnsborrning och Bengt Karlssons Brunnsborrning för
en sammanslagning. Tillsammans skapades
GB Karlssons Brunnsborrning – en helhetslösning när det
kommer till vatten-, energi- och specialborrningar. Trots
att det alltid har funnits ett samarbete mellan de två
företagen så innebar sammanslagningen en ännu bredare
kompetens och bättre logistik – allt under samma tak.
GB Karlssons Brunnsborrning har sedan starten alltid
varit delaktiga i branschens utveckling och investerat i ny
teknik och maskiner i takt med förändringar. Våra projekt
finns främst i södra Sverige, med fokus på Småland.

En komplett entreprenör
Med en samlad gedigen erfarenhet, en bred maskinpark
och kompetent personal är GB Karlssons Brunnsborrning en komplett brunnsborrare för stora och små
projekt inom vatten, energi och avlopp. Men vi gör
mycket mer än så. Det kan vara allt från vertikal borrning
under vägar till förankringsborrning eller grundförstärkning.
Med våra grävmaskiner utför vi förutom ingrävning av
vatten- och energibrunnar även många andra uppdrag,
exempelvis avlopp, anläggning av skogsbilvägar samt
dränering av fastigheter.

MASKINSERVICE AB
Utför reparationer och service på brunns och entreprenad borriggar

Tel: 070-272 2778

Kvalitet och miljö
Vi vet att våra tjänster håller högsta kvalitet. Därför
lämnar vi vattengaranti på våra brunnsborrningar. Med
andra ord, lämnar inte brunnen 100 liter vatten per timme
betalar du ingenting.
Vi är även certifierade enligt de krav som krävs för att
kunna bibehålla vår kvalitets- och miljöpolicy.

Exempelvis är vi Sitac-certifierade och även medlemmar i
Svenska Borrentreprenörers branschorganisation.
Förutom en välservad maskinpark så tillhandahåller vi
även vår personal med relevanta utbildningar och en
arbetsmiljö som gör att man trivs med sitt jobb.

Vattenfilter som åtgärdar:
Järn • Mangan • Kalk • Lågt pH • Humus • Nitrat •
Bakterier • Radon • Uran • m.m.
Vi utför även vattenanalys, samt säljer tillbehör och filtermassa till de flesta vattenfilter
Renton Vattenrening AB
Postadress:
Box 68
733 21 Sala

Besöksadress:
Stationsvägen 16
733 73 Ransta

Telefon
E-post
Hemsida
E-butik

0224-79 90 23
info@renton.se
www.renton.se
www.billiga-vattenfilter.com

Vatten
GB Karlssons Brunnsborrning hjälper dig att få ett underbart gott vatten direkt ur kran. Som en komplett entreprenör är vi med hela vägen; borrar brunn, monterar pump,
gräver in, monterar hydrofor/hydropress och
anpassar till ditt befintliga vattensystem inomhus.
Vi hjälper dig även med vattenrening. Med andra ord en
komplett helhetslösning av vattenlösningar.
Energi
En värmepump ansluten till en energibrunn är en av de
effektivaste och miljömässigt bästa uppvärmningsmetoderna som finns.

debeflowgroup.com

Vi borrar energibrunnar oftast på uppdrag av ett stort
antal installatörer. Vi installerar inte själva värmepumpar
men hjälper dig att komma i kontakt med våra samarbetspartners i ditt område.
Om du däremot har för avsikt att själv installera din
värmepump kan vi hjälpa dig med energibrunnen.
Brunnen borras utifrån dina specifikationer på borrdjup
och vi hjälper dig hela vägen in till värmepumpen; vi borrar brunnen, monterar kollektorslangen, gräver in till
fastigheten, tar hål i fastigheten, fyller med bioetanol och
provtrycker - färdigt för att ansluta värmepumpen.

Avlopp
Som fastighetsägare är du skyldig att ha en godkänd
avloppsanläggning. Vad som krävs för en godkänd avloppsanläggning bestäms av din kommun.
Vi på GB Karlssons Brunnsborrning kan hjälpa dig
med detta. Vi hjälper dig hela vägen – från analys och
tillståndsansökan till ett färdigt och godkänt avlopp. Vi
har lång erfarenhet av enskilda avlopp. Därför kan du
med trygghet vända dig till oss så ser vi till att hitta en
lösning på ditt behov.

Entreprenad
Vi utför även en rad arbeten som ligger utanför vatten,
energi och avlopp.
Med våra borriggar utför vi förutom vatten- och energibrunnar även allt från vertikal borrning under vägar och
förankringsborrning till grundförstärkning och fundament
för bryggor för att nämna några saker. Detsamma gäller
våra grävmaskiner. Här utför vi förutom ingrävning av
vatten- och energibrunnar även uppdrag som att anlägga
skogsbilvägar, markplanering, anlägga dammar, dränera
fastigheter m m.
Egentligen är det bara fantasin som sätter begränsningar.

Brunns och Energiborrning
Kontakta oss
Tel: 023 790 560
www.Lifa.se
info@lifa.se

Stort lager & snabb leverans, det är LIFA

Kontakta oss
Norra Fabriksgatan 11,
363 44 Lammhult
Kråksmåla 226,
380 44 Alsterbro
info@karlssonsbrunnsborrning.se
0481-58006
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OVE KARLSSON: 070-620 44 32
TINA LUNDGREN: 073 – 803 35 63
CHRISTER LINDGREN: 073 – 045 04 07

