VI SKAPAR DIN UTEMILJÖ

ETT FÖRETAG MED RESURSER
UMAB Entreprenad är ett företag som fokuserar
på hög kvalitet och snabbt utförda projekt. I mer än
tio år har vi hjälpt privatpersoner och företag med
ny- och ombyggnationer, trädgårdsanläggningar,
husrivningar och poolanläggningar.
Vi utför alltid våra projekt i nära dialog med våra
kunder och finns med från det första mötet till
dess att projektet är färdigställt. Ibland har våra
kunder färdiga handlingar som vi arbetar efter,
eller så kommer vi med egna förslag. Oavsett gör vi
alltid ett hundraprocentigt arbete. Vi har yrkesskickliga och erfarna hantverkare som tillsammans
med våra samarbetspartners har samma syn som
vi på vad hög kvalitet är.

Ehrlinders Revisionsbyrå har lång erfarenhet av revision,
redovisning, skatt och rådgivning. Läs mer om våra tjänster
och vad vi kan erbjuda på www.ehrlindersrev.se

– Aukt. och Godk. Revisorer –

Nyproduktioner – Vi har stor erfarenhet av uppförande av nya hus och byggnader. Det kan vara både
arkitektritade eller prefabricerade hus. Vi är gärna
med från start! Med ett nära samarbete med både
arkitekter och kvalitets– och kontrollansvariga kan vi
vara med redan från idéstadiet av ditt nya husprojekt.
Låt oss göra jobbet, vi har kompetenta samarbetspartners inom el och VVS och kan därför erbjuda dig
totalentreprenad.
Trädgårdsanläggningar – Vi utför nyanläggningar
samt delanläggningar av din trädgård. Vi hjälper dig
med gräsmattor, stenläggning och byggnationer av
terrasser av olika material. Vi har goda samarbeten
med lokala växtleverantörer och trädgårdsarkitekter.
Renoveringsarbete – Vi tar hand om ditt renoveringsobjekt oavsett storlek på projekt. Hör av dig med ditt
renoveringsprojekt så hjälper vi dig.
Grävarbeten – Vår maskinpark innehåller allt det som
behövs för utförande av gräv, schakt och transport.
Vi erbjuder även lastbilsväxlare med diverse flak och
containrar för uthyrning.
Poolanläggning – Med lång erfarenhet och en rad
projekt i ryggen kan du alltid lita på att vi anlägger
din pool med högsta noggrannhet och kvalitet. Vi har
samarbete med de ledande poolleverantörerna och
hjälper dig med valet av storlek, typ och tillbehör.
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UMAB Entreprenad
Ljungdalavägen 11 B
236 34 Höllviken
Urban: 0708-45 14 87, umab@hotmail.se
Magnus: 0708-45 42 31, umab1@hotmail.se
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