Har du brug for separering
af dit spildevand?
- vi er klar med et skarpt tilbud!
Vi udfører selvfølgelig autoriseret kloakmesterarbejde med
veluddannede medarbejdere og moderne entreprenørmaskiner.
Vi anvender udelukkende kvalitetsmaterialer og har altid god
samvittighed, når vi forlader et færdigt projekt.
Vi bortskaffer altid overskydende materialer på lovlig vis
og genanvender så meget som muligt.

Kloak
Jord
Anlægsgartner
Beton
Belægning
Nedbrydning

Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS
Lemmestrupvej 31, Højby · 8300 Odder · www.hov-ae.dk

Kloak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificeret rottespærre-montør
Separering af regn- og spildevandssystem
Tilslutning til skelbrønde
Faskine til nedsivning af regnvand (LAR)
Tanke til regnvandsgenbrug
Dræn langs sokler og i vådområder
Kvalitetssikring, drift og vedligehold
Serviceaftale på årlig rensning af sandfang
TV-inspektion

Anlægsgartner
•
•
•
•
•

Levering af alle materialer
Udlægning af nyt muld i haven
Planering og græssåning
Beplantning med træer og buske
Snerydning og saltning af veje,
p-pladser og fortove
• Fældning af træer
• Rydning af haver

Jord
•
•
•
•
•

Udgravning for nyt hus, tilbygning kælder eller carport
Udgravning for terrasser, stier og indkørsler
Udgravning for trampolin, sandkasse eller lign.
Opbygning af sandpuder
Bortkørsel af jord

Beton

Belægning
•
•
•
•

Rådgivning og forslag til belægning
Levering og udlægning af alle slags havebelægninger
Opbygning af støttemure i haven eller ved vejen
Opretning af eksisterende belægninger

• Støbning af punktfundamenter i
alle størrelser
• Støbning af sokler i alle størrelser
• Støbning af gulve, isolering i
henhold til gældende krav
• Støbning af dæk
• Støbning af kældertrapper
• Understøbning af eksisterende
sokler ved manglende dybde

Nedbrydning
• Bygninger
• Belægninger

541-856
Svanemærket tryksag

B R U HN Gr a f is k A p S

Ring til Peter Hansen på mobil 2876 4858
eller send mail på ph@hov-ae.dk
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