ANLEGG
Med over 30 år i bransjen har vi lang erfaring innen bygging og rehabilitering av kommunaltekniske og private vann- og avløpsanlegg. Vi tar alle typer graveoppdrag og utfører alt fra
befaring til ferdig annlegg, som for eksempel drenering og utbedring av brudd på vann- og
avløpsrør.
Anse jobben som gjort

www.tt-teknikk.no

Tlf: 02490

Tjenesteområde

Graving
Med over 30 år i bransjen har vi
lang erfaring innen bygging og rehabilitering av kommunaltekniske
og private vann- og avløpsanlegg.
Vi utfører også dreneringsarbeid,
etablering av nedgravde avfallsløsninger,

fjerning

oljetanker,

av

nedgravde

kabelgrøfter,

utom-

husarbeider som steinlegging, asfaltering, støttemurer og lignende.
Våre kunder er private huseiere,
kommunale og statlige foretak,
gårdeiere,

entreprenører,

bo-

rettslag og sameier.
Vi utfører arbeidene med egne
fagarbeidere med solid erfaring.
Ved behov benytter vi også faste
samarbeidspartnere som vi har
gode erfaringer med. Vi er godkjent lærebedrift og innehar sentral
godkjenning av høyeste klasse innen vårt fagområde.

www.tt-teknikk.no

Tlf: 02490

Hvorfor TT-Teknikk?
Fordi vi får jobben gjort raskt og
effektivt. Siden starten i 1986 har
vi blitt en av landets ledende totalleverandører av spesialtjenester
innen vann og avløp. Våre over 100
medarbeidere kan “alt” om kontroll
og utbedring av alle typer vann- og
avløpsrør. I tillegg er de hyggelige,
alle som en.
Siden 2016 har Power Clean vært
en del av TT-Teknikk AS. Power
Clean har gjennom de seneste
årene spesialisert seg på vedlikeholdsrens av avløpsrør og ventilasjonsanlegg og TT-Teknikk har valgt
å beholde Power Clean som merkenavn for dette tjenesteområdet.
Vi har også en av de mest
komplette utstyrsparkene innen
feillokalisering og utbedring av
vann- og avløpsrør. Selv om de
aller fleste av våre kunder er lokalisert på Østlandet, utfører vi også
et stadig økende antall oppdrag
for både private og offentlige
kunder fra våre avdelingskontorer i
Vestfold og Trøndelag.
Kontakt oss for en gratis
befaring og for å høre hvordan
vi kan hjelpe deg.

Vår garanti:
Trygghet og tillit
Profesjonelt utført arbeid til riktig pris
Raskt og effektivt uten å kompromisse på kvalitet
Hyggelige og serviceinnstilte mennesker
Dokumentasjon og garanti på utført arbeid
www.tt-teknikk.no

Tlf: 02490

Jobben gjaldt graving og reparasjon av utvendig avløp. TT-Teknikk gjorde en flott jobb fra befaring til avslutning. De informerte alle involverte parter underveis i arbeidsprosessen. De som gjorde selve jobben var
skikkelige fagfolk med humør og seriøs/profesjonell holdning, samt flott serviceinnstilling. Vi kommer til å
bruke TT-teknikk til fremtidige jobber. Anbefales!

Tor Rune Raabye, Stabekk

TT-teknikk har gjennomført utskifting av felles, privat vannledning for 15 husstander med både gravearbeider og inntrekking av ny ledning i eksisterende ledning med store korrosjonsskader. TT-teknikk har dekket
opp alle fag. Arbeidet er utført på en utmerket måte, og oppfølgingen fra TT-teknikk har vært upåklagelig.

Styreleder sameie, Asker

Avd. Oslo

Avd. Vestfold

Avd. Trøndelag

Avd. Buskerud

Betjeningsområder:
Oslo/Akershus
Adresse:
Fetveien 33,
2007 Kjeller

Betjeningsområder:
Vestfold/Telemark/
Østfold/Buskerud
Adresse:
Løkka 33,
3271 Larvik

Betjeningsområder:
Trøndelag
Adresse:
Fossegrenda 24,
7025 Trondheim

Betjeningsområder:
Hele landet
Adresse:
Holmenvegen 2,
3402 Lier

www.tt-teknikk.no | post@tt-teknikk.no | Tlf:02490

