EXPERTER PÅ BRED FRONT

VI KAN ALLT
– om betong och
tunga arbeten

Vi är BMJ Betonghåltagning och Entreprenad, en totalentreprenör inom arbeten som rör betong och hårda
material. Vi är experter på håltagning, borrning av
berg samt tung- och lättrivning, men även golvslipning, vajersågning och pålkapning. Det är våra specialkunskaper inom en bred variation av arbeten och
tjänster som är vår styrka.
Vi har även tät kontakt med våra samarbetspartners
som vi tar in i projekt där det krävs.
Alla entprenenader utförs av personal med gedigen
erfarenhet av genomföra de allra största projekten.
Vi förfogar också över en bred och mångfacetterad
maskinpark. Detta gör att vi kan ta oss an alla former
av projekt, oavsett om du är verksam inom industrin,
är fastighetsägare eller en offentlig verksamhet. Vi
växer och utvecklas i takt med våra kunders behov. En
nyckel i en ständig föränderlig bransch är att aldrig stå
still. På så vis tänker vi ligga i framkant och fortsätta
leverera de stora projekten efter högsta noggrannhet
och kundnöjdhet även i framtiden.

Välkommen till BMJ – experter på bred front.

Vårt tjänsteutbud
består av:
•

Håltagning i betong och hårda material

•

Bergborrning med borrigg

•

Pålkapning av betongpelare

•

Tungrivning och lättare rivning

•

Vajersågning

•

Golvslipning

•

Broreparationer

•

Sanering (ue)

•

Vattenbilning och sugbil (ue)

PICKUPNORDICEDITION
Unik färg i
begränsad
uppl aga!

KUNGÄLV Filaregatan 7, 0303-20 86 00
MELLERUD Sapphultsgatan 6–8, 0530-444 40
UDDEVALLA Frölandsvägen 4, 0522-65 32 00

Vi är redo
att göra jobbet!

Vi är en redovisningsbyrå i Karlstad särskilt inriktade
på små och medelstora företag samt verksamheter som
valt att inte ha en egen ekonomiavdelning. Tillsammans
utformar vi en tjänst som passar just ditt företags
behov av rapportering och information. Vi hjälper till
med deklarationer samt bokslut och årsredovisningar
för enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och
aktiebolag. Vi är medlemmar i SRF.
www.ekonomipartner-kd.se

Vi kan allt – inom håltagning
Är det något vi sätter värde på så är det att utföra ett professionellt arbete. För att göra det krävs
noggrann och långtgående kunskap om ämnet, och är det något vi kan så är det håltagning.
Vi är experter på att utföra all form av håltagning i hårda material, från betong och armerad betong till tegel och granit.
Vi har även lång erfarenhet av bergborrning med borrigg inom en rad varierande projekt, exempelvis vid reparationer där vi utför bilning av kantbalk. Genom bland annat en specialanpassad
maskin från leverantören Brokk kan vi dessutom utföra håltagning i berg mer effektivt, med högsta
precision och under längre perioder.

Golvslipning och pålkapning
Vi utför även snabb och smidig betonggolvslipning åt såväl industri som fastighetsbolag
och i offentliga byggnader, alltid med väldigt uppskattat slutresultat.
Med över 50 000 genomförda pålkapningar kan vi dessutom tryggt konstatera att vi vet
hur man kapar en påle. Snabbt, säkert effektivt, och med hög precision för anpassning efter
ovanpåliggande konstruktion.

Flexibel vajersågning
På BMJ erbjuder vi med hjälp av en rad olika vajersågar i olika storlekar att såga och kapa
såväl stora som små partier. Genom vajersågning erbjuder vi en flexibel metod för sågning
av varierande konstruktioner och tjocklekar, där vi kan ta bort hela partier eller delar i större block, helt efter behov och önskemål.

www.fordonstjanst.se

Brokk AB Skellefteå | www.brokk.com

Omfattande rivningsprojekt
– en specialitet
Vår kapacitet kring rivning av konstruktioner sträcker sig till projekt som rör flera tusen
kvadratmeter. Utöver kompetent personal har vi maskiner med en vikt på mellan 500 kg
och 50 ton, vilket gör att vi kan gå in och riva det minsta badrummet men även väldigt stora byggnader och betongkonstruktioner.
Rivning är ett affärsområde vi satsat på att utvecklas inom och därför har vi också de
senaste kunskaperna om allt inom rivning.

Karlstad Miljöteknik & Entreprenad AB
Karlstad Miljöteknik & Entreprenad AB
Zakrisdalsvägen 26, Box 203, 653 42 Karlstad
reinert@kmteab.se • 0704-91 95 65
www.karlstadmiljoteknik.se

Specialiserade inom sanering av asbest och PCB.
Utforska vår hemsida för mer information.

Vi rör oss framåt genom
engagemang och nyfikenhet
Det är inte bara viktigt för oss att ha den senaste
maskinparken för att kunna leverera ett slutarbete
som överträffar våra kunders förväntningar. Det är
också viktigt att ha den senaste maskinparken så att
våra yrkesstolta medarbetare kan utföra det tunga
arbetet effektivt och noggrant utan att behöva slita
ut sig i onödan. Detta bidrar också till en god arbetsmiljö, vilket är minst lika viktigt som att förfoga över
de senaste maskinerna när ett slutfört arbete ska

hålla högsta kvalitet. På arbetsplatsen BMJ finns det
dessutom alltid plats för nya idéer och tankar. För att
kunna röra sig framåt krävs ett engagemang och en
nyfikenhet, något vi värdesätter djupt. När du anlitar
BMJ kan du lita på att du får en driven och intresserad
totalentreprenör att genomföra ditt nästa projekt.
Är du intresserad av att bli en del av oss?
Välkommen med din ansökan till: magnus@bmjbetong.se

Hemsida
www.bmjbetong.se

Mail
info@bmjbetong.se

Växel
054-512 300

Magnus Nyman
Tel: 070-813 50 50
E-post: magnus@bmjbetong.se

Patrik Svensson
Tel: 070-266 06 30
E-post: biffen@bmjbetong.se

Jesper Johansson
Tel: 070-437 88 34
E-post: jesper@bmjbetong.se
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MUSKLER

Välj 1-2-3 METODEN!
Tillhör du dem som väljer det gamla sättet för rörgenomföringar
trots att det tar längre tid, krånglar, läcker och kostar mer?
1-2-3 gör arbetet snabbare och enklare.
www.rp-system.se • 044 23 51 30 • info@rp-system.se

• 17160 • www.jssverige.se

VATTENTÄTA GENOMFÖRINGAR I BETONG!

