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Vi anlægger et grønnere Danmark

LANDSDÆKKENDE ANLÆGSGARTNER

med lokale specialister

Grøn drift og Facility service

Anlægsarbejde

Gør det, du er bedst til – så gør vi det samme. Lad os hjælpe med græs- og
hækklipning, renholdelse af grønne områder, beplantning- og belægningsopgaver. Herudover hjælper vi også med Facility service og alle andre serviceopgaver udendørs. - Så har mere du tid til det, du er god til.
Vi bruger miljøvenlige maskiner, produkter og kvalificerede medarbejdere
til opgaven, og du får det hele til en fair og gennemsigtig pris. Du får én leverandør, der har fokus på de høje miljøkrav – og vigtigst: Du har altid flotte
udearealer hele året rundt.

Vi vil være stolte af alle vores løsninger – derfor anlægger vi hellere ét projekt
for lidt end ét for meget.
Dit projekt er i trygge hænder hos os. Hvad end du skal have anlagt en ny gårdhave, terrasse, p-plads eller forskønnet taget med grøn beplantning, legepladser, beplantningsarbejder – eller alt derimellem – så kan vi hjælpe dig.
Vi har kontorer fire steder i Danmark, og vi bruger altid lokale medarbejdere, så
kigger gerne forbi til en uforpligtende snak.
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Vintertjenester

HAVIA

Når mørket trænger sig på, og temperaturerne falder, er det helt nye udfordringer, der møder dit udeareal. Her hjælper vi naturligvis også – uanset
om det er med saltning, grusning eller snerydning af veje, p-pladser, gangstier,
trapper og fortove.
Vi tager vores ansvar alvorligt og er klar til at rykke ud med kort varsel, så dine
kunder og medarbejdere kan komme sikkert frem i hele vinterperioden.

De bedste resultater kræver de bedste produkter, løsninger og medarbejdere.
Med 20 år i anlægsbranchen driver Tommy Bertelsen HAVIA og har bygget en
virksomhed op omkring grønne og miljøvenlige løsninger i topkvalitet.
HAVIA er din landsdækkende anlægsgartnere, som løser små og store opgaver
i hele Danmark – og alle, der er interesserede i at få anlagt og serviceret deres
grønne og grå områder på grønne og miljøvenlige måder, er velkomne hos
HAVIA.
Saml hele dit udeareal hos HAVIA, så får du én kontaktperson, én leverandør
og én faktura – nemt, hurtigt og enkelt.
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