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Entreprenør & Aut. Kloakmester 



Hos KTS-Entreprise A/S har vi i mere end 30 år udført kloak-, beton- og 
entreprenørarbejde for kunder i og uden for København samt i Nordsjælland.

KTS-Entreprise er en familiejet virksomhed, der startede ud i 1986 som 
vognmandsvirksomhed. Vi har gennem årene udviklet os, og i 90´erne kom 
entreprisedelen til, så vi også kunne tilbyde vores kunder opgaver inden for kloak, 
jord og beton mv.

Medarbejderne hos KTS-Entreprise er nøje udvalgte og bliver løbende 
videreuddannet inden for deres respektive fagområder, så vi hele tiden er opdateret 
på nyeste viden – og kombineret med stor erfaring og knowhow, kan vi give vores 
kunder den optimale service. 

Mere end 30 års erfaring

Hos KTS-ENTREPRISE A/S 
udfører vi arbejde inden for:

Kloakservice, herunder TV-
inspektion, kloakspuling, 

klimatilpasning, 
rottespærre, udfærdigelse 

af rapporter mv. samt 
udførelse af nye 

kloakanlæg, omfangsdræn, 
kælderisolering, 

fugtisolering, reparationer 
af kloak ledninger og 

sætning af minirenseanlæg.

Betonarbejde, herunder 
fundamenter til huse/haller 
og tilbygninger, støttemure, 

fundering, terrændæk, 
forskalling, binding af 
jern/armering samt 

udstøbning af betonkældre 
og understøbning af 

fundamenter.

Entreprenørarbejde som 
gårdrenovering, belægning 

i haver, nedrivning, 
brolægning, diamantboring 

mv.

KONTAKT OS HELT 
UFORPLIGTENDE

FOR TILBUD
TLF. 40 32 77 13
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TOTALENTREPRISE I HAVEANLÆG: 
Ny kloak, flisebelægning, støttemur og 
trappebelægning.

1.

2.

3.

4.

GRIBSKOV SPILDEVAND A/S
Kloakarbejde: Ombygning og udvidelse af regnvandsbassin/
Ø1200 betonrør.

STATENS MUSEUM FOR KUNST (BASSIN)
Betonarbejde: Gote beton sten, vægt på 8 tons pr. stk. Omkreds 72 meter. 
Sat/bundet 80 tons jern og 450 m3 beton.

KLOAKSERVICE:
TV-inspektion samt kloakspul.

På pladsen modtager vi 
brokker, beton/tegl/keramik/

mursten/asfalt. Vi sælger 
knust beton, knust tegl/

beton, knust asfalt 0,32-0,80 
samt grus og sten. Du kan 
endvidere leje køreplader, 
afspærring, autoklodser, 

gangbroer m.m.

STATENS MUSEUM FOR KUNST (BASSIN)

KLOAKSERVICE

3

4

Entreprenør & Aut. Kloakmester 



Industrivej 3 * 3300 Frederiksværk  

*47 77 25 77 * 40 32 77 13 

Entreprenør & Aut. Kloakmester 

kts@email.dkwww.facebook.com/KTS.Entreprise

LYNGHOLM
AUT. KLOAKMESTRE

Avedøreholmen 58
2650 Hvidovre

E-mail: lyngholm@lyngholm.dk
Web: www.lyngholm.dk

KLOAKSERVICE TV-INSPEKTION

Sug/spul af stoppede afløb,
brønde samt stoppede WC’er.

Rensning af septiktanke,
olietanke og containere.

Rensning/vedligehold af
sandfang, olie- og fedtudskillere.

Rensning af kloaksystemer.

Rensning/fræsning af faldstammer.

Skybrudsoprydning.

KLOAKRENOVERING

Opgravning, renovering samt
reetablering af kloakker.

Reetablering af flise-, asfalt- 
og betonbelægning.

Etablering af nye kloakrør 
og kloaksystemer.

Montering og/el. udskiftning af 
brønde, udskillere og rottespærrer.

Montering af højvandssikringer.

TV-inspektion af kloakker 
og brønde.

TV-inspektion af varmekanaler
og ventilationskanaler.

Faldmåling på rør.

3D-måling af brønde 
og kloakker.

LYNGHOLM

LYNGHOLM
AUT. KLOAKMESTRE

Avedøreholmen 58
2650 Hvidovre

E-mail: lyngholm@lyngholm.dk
Web: www.lyngholm.dk

KLOAKSERVICE TV-INSPEKTION

-Året rundt, hele døgnet. Ring til os på 

Sug/Spul af stoppede afløb,
brønde samt stoppede WC’er

Rensning af septiktanke,
olietanke og containere.

Rensning/vedligehold af
sandfang, olie- og fedtudskillere.

Rensning af kloaksystemer.
Rensning/fræsning af faldstammer.

Skybrudsoprydning.

KLOAKRENOVERING
Opgravning, renovering samt
reetablering af kloakker.

Reetablering af flise-, asfalt- 
og betonbelægning.

Etablering af nye kloakrør 
og kloaksystemer.

Montering og/el. udskiftning af 
brønde, udskillere og rottespærrer.

Montering af højvandssikringer.

Vi tag� os af det beskidte �bejde!

TV-inspektion af kloakker 
og brønde.

TV-inspektion af varmekanaler
og ventilationskanaler.

Faldmåling på rør.

3D-måling af brønde 
og kloakker.

LYNGHOLM

36 77 00 77

Jord: (Prøver / Flytning / Håndtering) 

Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk

Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød

revision@naerrevision.dk
www.naerrevision.dk
Tlf.: 47 77 12 10

KLOAK- OG INDUSTRISERVICE

Rydagervej 27 · 2620 Albertslund
Tlf.: 70 120 222

www.norva24.dk
norva24.kloak@norva24.dk

LØNHART
Godt grej!

Helge Lønhart A/S · Skovlunde Byvej 100 · 2740 Skovlunde · Tlf.: 44 94 77 22 · www.lonhart.dk
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