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HandyTeam udfører små og store anlægs-

projekter for både offentlige og private byg-

herrer. 

Når det drejer sig om at sikre projektets 

fremdrift, er vi med hele vejen. Vi leverer 

ekstra fagfolk, der kan deres håndværk 

til fingerspidserne, så byggeriet kan 

færdiggøres til tiden.

Derfor skal du vælge HandyTeam
• Altid konkurrencedygtig på pris og kvalitet

• Stor fleksibilitet

• Adgang til velkvalificerede medarbejdere

• Udførelse af større og mindre arbejdsopgaver

• Bedre styring af lønomkostninger

• Ekstra mandskab med kort varsel

• Ingen dagbøder ved tidsoverskridelser

Om HandyTeam
Gode referencer
BAM Danmark projekt i Carlsbergbyen 

”Europaskolen”, CG Jensen, Kemp & 

Lauritzen projekter med ventilation hos 

Biofos & Novo Nordisk, Ringsted Boligbyg 

P/S, Wolff Svendsen A/S, Stender Entreprise 

A/S, Brøndum A/S projekt med ventilation 

på DTU og mange andre.

Sikring af byggeprojekt
Med HandyTeam er du sikret professionel 

service, hvor kvalitet og effektivitet er 

omdrejningspunktet. Vores mandskab tager 

god hånd om alle dine opgaver. Vi sørger 

for, at kontrakterne, arbejdstøjet, lønnen 

og transporten er i orden, så du slipper for 

bekymring.
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B Arbejdsområder

Kontakte HandyTeam, hvis I mangler medarbejdere eller 

kompetencer inden for følgende fagområder:

• Jord, kloak og beton

• Flydespartel & Epoxygulve 

• Arbejde med funda - leca & letbetonblokke samt 

pudsearbejder

• Flisemurer 

• Tømrerarbejde 

• Køkkenmontage

• Maler

• VVS

• Ventilation

• Teknisk isolering og brandlukninger

• Indblæsning af isolering på lofter og i hulmure

• Skadeservice

• Renovering af flade tage med EPDM

Mandskabsudlejning
• Bygge & Entrepriseledere 

• Sikkerhedskoordinator 

• Pladsformænd

Byggepladsindretning
• Byggepladsdrift

• Sanering

• Skruefundamenter

HandyTeam udfører små og store anlægsprojekter for både 

offentlige og private bygherrer. Uanset opgave, så har vi 

folkene til at løse det. Kontakt os og få flere medarbejdere i 

morgen:

Flemming Olsen, Direktør 
Telefon: (+45) 53 82 81 83 
E-mail: flemming@hteam.dk
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Joachim Ahm
Kemp & Lauritzen

      HandyTeam leverer altid et 
fantastisk stykke arbejde. Har brugt 

Handyteam af flere omgange på 
både små og store opgaver.


