BTT Rivningsspecialisten
- Ett miljövänligt kvalitetsval!

En totalpartner
som sätter
miljön först
BTT Rivningsspecialisten AB är ett rivningsföretag
som erbjuder dig som kund en komplett helhet. Vårt
miljö- och arbetsmiljöarbete bygger på förtroende,
ansvar, engagemang och kompetens, där vi följer
tillämpliga lagar och andra krav. I våra åtaganden
verkar vi för en optimal resurs- och energianvändning med minimal miljöpåverkan och lång livslängd.
Vår ambition är att ständigt sträva efter förbättringar och förebyggande av föroreningar. Som kund
kan du alltid lita på att det underlag du får från oss
håller högsta kvalitet.
På BTT Rivningsspecialisten har vi en mycket bred
kompetens samlad under ett tak. Hos oss jobbar
projektledare som är utbildade inom Bas-P/U, duktiga arbetsledare och en teknisk personal som är
mycket kunnig.

“

Vi har även de maskinella resurserna
som gör att vi kan arbeta med ett stort
miljöfokus, under alla förhållanden
och i alla utrymmen.

Ett brett
tjänsteutbud
med fokus
på kvalitet
och miljö
På BTT Rivningsspecialisten har vi rätt
kompetens och kapacitet för att kunna
hantera hela kedjan i ett projekt. Vi genomför kontinuerligt noggranna kontroller och vi
satsar hårt på utbildning och utveckling för
att uppnå våra ambitioner. Vi utför samtliga
projekt med största möjliga hänsyn till miljö
och säkerhet.

RIV

KROSSA
Allt Snabbt och Effektivt
Booster sparar bränsle
Brett sortiment

ANDERSEN CONTRACTOR AB • HUSK: Ring Andersen, hver gang! 0171

Vattenbilning

Sanering

Denna metod är väldigt effektiv. Dels för att den är
miljövänlig, dels för att den förhindrar att mikrosprickor uppstår i betongen. Vi har tillgång till en full
uppsättning verktyg och maskiner som klarar av alla
typer av arbeten.

Vi utför marksanering, brandsanering, asbestsanering, PCB-sanering och oljesanering. En av de viktigaste aspekterna inom sanering är planering av hur
avfallet ska tas om hand.

Håltagning och betongsågning

Totalrivning
Vi utför rivningar åt våra beställare i hela Sverige,
ofta i rollen som totalentreprenör. För oss på BTT
Rivningsspecialisten handlar rivning inte bara om att
riva, utan också om att se till att alla massor blir rätt
klassade. Låt oss ta helhetsansvaret!

Vi arbetar med alla typ av håltagning/diamantborrning. Mer information finns på vår hemsida www.
bttprojekt.se

återVINN
Allt på platsen
med EN 14 tons maskin
Betong, trä, asfalt etc

med

1-46 51 51 • info@andersen-contractor.se

ANDERSEN
Din leverantör av utrustning för
demolering & återvinning

Vi erbjuder följande tjänster:
Brand/Vattenskadesanering • Asbest/PCB-sanering • Industrirengöring
Isblästring • Torrblästring • Ventilationsrengöring • Specialsaneringar
Torrsugning • Betonghåltagning • Rivningsarbete.

Växjö • Kalmar • Karlskrona • Oskarshamn
www.jtsanering.se

Växjö 0470-48025 • Kalmar 0480-205 10
Karlskrona 0455-101 30 • Oskarshamn 0491-38 22 88
www.jtsanering.se

“

Vi på BTT Rivningsspecialisten
arbetar med utlovad kvalitet.
Genom åren har vi utfört många
olika typer av projekt som vi
är mycket stolta över. Vi utfört
projekt till kommuner över hela
Sverige.

Besöksadress
Södra Vallgatan 5,
211 40 Malmö
E-post
info@bttprojekt.se

Telefon
0722-70 50 28

Hemsida
www.bttprojekt.se

• 17709 • www.jssverige.se

Kontakta oss gärna

