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GoZee: Sådan kommer du i gang på  
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store  

eller Google Play, og download appen på  
din smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider med  
GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

FOR PRØVEKØRSEL OG TILBUD 
kontakt din lokale IVECO forhandler

WWW.IVECO.DK

VI HAR SPECIALISERET OS INDEN FOR FIRE ARBEJDSOMRÅDER.  
UNDER HVERT OMRÅDE HAR VI TILEGNET OS EN RÆKKE KOMPETENCER:

AUTORISERET KLOAKMESTER
• Certificeret TV-inspektion
• No Dig – opgravningsfri punktrenovering 
• Separering af regn og spildevand
• Renovering og nyanlæg af offentlig og privat vej 
• Højvandslukker og rottespærremontør
• Omfangsdræn og afvanding af pladser
• Klimatilpasning og etablering af LAR-anlæg
• Spildevandsrensning i åbent land
• Spuling og slamsugning

JORD- OG BETONENTREPRENØR
• Alle former for gravearbejde med 1-21 ton 

maskiner
• Etablering af sandpude
• Betonfundamenter og terrændæk
• In situ-støbning af alle emner
• Etablering af ramper, trapper og støttemure



Overskud til dig og din virksomhed

Odense Erhverv · Dalumvej 54 B · 5250 Odense SV 
88 20 85 20 · midspar.dk

I Middelfart Sparekasse får du en personlig erhvervsrådgiver, som er 
tilgængelig og har omfattende lokalkendskab. Vi har korte beslutningsveje, 
og vi tror på, at et indgående kendskab og involvering i din virksomhed giver 
de bedste resultater for både dig og os. 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Vi har  
Danmarks  
mest tilfredse  
kunder

VI HAR SPECIALISERET OS INDEN FOR FIRE ARBEJDSOMRÅDER.  
UNDER HVERT OMRÅDE HAR VI TILEGNET OS EN RÆKKE KOMPETENCER:

ANLÆGSGARTNER
• Flise - og belægningsarbejder
• Etablering af trapper, ramper og støttemure
• Omlægning eller nyanlæg af plæner
• Alle former for plantearbejde
• Etablering af regnbede og spejlbassin
• Forskellige LAR-løsninger

SERVICE OG VEDLIGEHOLD
• Klipning af græs og hække
• Beskæring af buske og træer
• Fjernelse af affald, heraf blade og papir
• Rensning af tagrender
• Ukrudtskontrol i bede og belægninger
• Fældning af træer
• Vintertjeneste

RING TIL OS OG FÅ EN GOD SNAK OG ET UFORPLIGTENDE TILBUD. 
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.
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Sundbrovej 39
5700 Svendborg
62 54 18 11

Torneløkke Anlægsgartner og Servicefirma 
blev etableret i 1998 og har i dag mere 
end 20 års erfaring i en branche, hvor 
kvalitet, service og et højt fagligt niveau er 
afgørende for tilfredsstillende resultater. Hos 
Torneløkke arbejder vi i både under-, fag- og 
hovedentrepriser for virksomheder, offentlige 
instanser og private på hele Fyn og øerne. Vi 
beskæftiger omkring 30-35 topkvalificerede 
medarbejdere og har blandt de ansatte 
uddannede kloakmestre, struktører og 
anlægsgartnere. Derudover har vi altid cirka 4 
elever i gang.

Vi er medlem af Dansk Byggeri – din garanti for 
sikkert og veludført arbejde.

post@torneloekke.dk
job@torneloekke.dk
www.torneloekke.dk


