SKÅN MILJØET
MED STYRET UNDERBORING

STYRET UNDERBORING UDEN
OPGRAVNING AF
GADER OG STRÆDER
Som et led i vores udviklingsstrategi, har
Lonico ApS skiftet den gamle boremaskine ud med en ny top moderne maskine med større kapacitet. Denne form for
styret boring har den fordel, at det ikke
er nødvendigt at grave gader og stræder,
parkeringspladser, indkørsler, græsplæner
og søer op.

Hvad koster styret underboring?

 ed styret underboring undgår
V
du gravearbejde

 elvom vi vægter kvalitet højt, kan du altid
S
forvente konkurrencedygtige priser, når du
henvender dig til os med en opgave.

Ved styret underboring slipper du for at
se din have eller indkørsel blive gravet op,
når der skal lægges kloakker, ledninger eller andre rør. Faktisk er det helt gravefrit,
når der gøres brug af styret underboring
– på nær ved tilslutningsstederne.
 ordelen ved denne form for opgravningsF
fri boring er således, at man helt slipper
for at skulle reetablere veje, indkørsler og
grønne områder, da man laver en styret
boring under jorden. På den måde belastes miljø og omgivelser mindst muligt.
Boringen kan udføres med op til 560 millimeter i diameter, og vi kan styre 230 meter
ad gangen. Ved længere underboringer,
kan vi foretage dem af flere omgange, dvs.
at vi benytter flere tilslutningssteder.

Da vores priser afhænger af opgavens
omfang, er du velkommen til at kontakte
os for at få et uforpligtende tilbud. Hos
Lonico ApS står vores kompetente og fagligt dygtige medarbejdere klar til at udføre langt de fleste opgaver inden for styret
underboring.

Ring

mere

til os, hvis du ønsker at høre

Er du interesseret i at høre mere om vores
priser på opgaver inden for styret underboring, kommer vi gerne ud for at kigge
på opgaven. På den baggrund kan vi udarbejde et uforpligtende tilbud til dig.
 i kører i hele landet
V
Du kan aftale et møde ved at ringe på
telefon 62 61 81 61 eller mobil 21 28 54 39.
Du kan også sende en e-mail til
morten@lonico.dk, og så ringer vi dig op.
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Fjernvarme
Drikkevand
Spildevand
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Trækrør til elkabel eller lign.
Max diameter Ø 560 mm

PROMILLEBORING/GRAVITION
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Modtager

Max diameter Ø 560 mm
Spildevand
Regn/Drænsvand
Lign. ledninger som skal ligge med fald
Start og sluthul laves gerne hvor der alligevel skal 			
stå brønde. Dog laves borringen inden dissse sættes

Stuksvejsning
Lonico ApS udfører såvel stuksvejsning som elmuffesvejsning. PE-rør anvendes i flere forskellige sammenhænge – blandt andet i forbindelse med styret
underboringer.
Rørene leveres normalt i længder á 6-12 meter, som
svejses sammen ved stuksvejsning eller muffesvejsning, for at opnå den ønskede totallængde. Fordelen
ved stuksvejsning er dog at der på intet tidspunkt er
noget emne der er større end rørdiameteren.
I de tilfælde hvor det måtte ønskes, at den indvendige svejsevulst fjernes, kan dette også lade sig gøre.
Der stilles i dag store krav til, at svejsningen udføres
korrekt, og med kvalitetssikring som dokumentation.
Derfor udføres dette arbejde, hos Lonico ApS, alene
af certificerede svejsere. Der anvendes udelukkende
kalibrerede svejsemaskiner for at sikre en høj kvalitet på udførslen.

Anlægsarbejde


inden for jord, kloak,
beton og belægning
Hos Lonico ApS udfører vi alle former for anlægsarbejde. Vi har mange års erfaring inder for
området. Med ca. 20 medarbejdere og egen maskinpark lige fra 1 tons minigraver til 30 tons gravemaskine, blokvogn og slamsugere er fleksibilitet et af nøgleordene. Vi vægter den personlige
dialog med vores kunder højt, så vi sammen kan
skræddersyge den bedste løsning.

Vi udfører alt indenfor
Styret underboring, Fjernvarme, Vandforsyning, Anlægsarbejde
Kloakarbejde, Slamsugning/spuling, Stuksvejsning
Firmainfo

Kontaktinfo

Lonico ApS
CVR. 33593708
Herredsbjerg 2A • 5683 Haarby

Telefon 62 61 81 61
Mobil 21 28 54 39
E-mail morten@lonico.dk

www.lonico.dk

