www.hk-sandnes.no

VÅR GRUNDIGHET
DIN TRYGGHET
Vi sikrer deg som kunde at kvalitet, pris og framdrift blir som avtalt.
Telefon: 33 12 52 77

E-post: firmapost@hk-sandnes.no

H & K Sandnes AS er et maskinentreprenørfirma
med solid erfaring og dyktige fagarbeidere.
Vårt hovedarbeidsområde er alt innen graveog masseflyttingsarbeider, vei- og ledningsanlegg, legging av utvendige vann- og avløpsledninger, rehabilitering av eksisterende
ledningsanlegg, saneringsoppdrag etc.
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Vi har hovedkontor i Larvik og regner Vestfold
og Grenland som vårt primærmarked, men
påtar oss gjerne oppdrag også i nabofylkene
ved behov. Våre oppdragsgivere er offentlige
tiltakshavere, profesjonelle eiendomsutviklere
og privatpersoner.

H & K Sandnes AS ble etablert i 1972 som personlig firma, og omdannet til aksjeselskap
i 1976. Gjennom 45 år har vi bygd erfaring
og kompetanse, og framstår i dag som en
komplett entreprenør innen grunnarbeider.
Vi har alltid satset på å levere høy kvalitet på
våre tjenester, uavhengig om det har vært et
lite eller et stort oppdrag. På den måten har

vi bygd tillit i markedet, og har kunnet utvikle
oss til en ledende aktør i regionen.
Vi er i dag ca. 40 ansatte, og omsetter for ca
90 millioner kroner i året. Daglig leder er Rune
Sandnes og styreformann er Kåre Sandnes,
som sammen med Klaus Øyen og Halvard
Eikås er eiere av firmaet. Kontor, lager og
verksted er lokalisert i Hegdal Industriområde
øst for Lågen.
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Vi driver med det meste innen massehåndtering.
Prosjekter innen vann og avløp utgjør
størsteparten av omsetningen vår, da spesielt
innenfor rehabilitering av ledningsnett.
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FOKUS PÅ
FAGLIG DYKTIGHET
Vi har alltid lagt sterk vekt på fagkompetanse,
og har i dag for det meste ansatte med fagbrev
i staben. Våre rørleggere har i tillegg ADKbevis, og flere har ulik spesialkompetanse.

Vi gjør alltid vårt ytterste for å unngå skade
på personell og utstyr. HMS har derfor høyeste
prioritet i bedriften, og står sentralt allerede
ved planleggingen av nye prosjekter.

Firmaets intensjon er å til enhver tid ha 1 – 3
lærlingkontrakter. Det ser vi på som en viktig
oppgave, både for å utvikle gode fagarbeidere,
samt å rekruttere gode ansatte til egen bedrift.

Arbeidsmiljøet er også et prioritert område, i
visshet om at ansatte som trives på jobb også
gjør den beste innsatsen. At vi kan skilte med
lavt sykefravær, er den beste indikatoren på
vårt gode arbeidsmiljø.
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H&K Sandnes AS er ett av få firmaer i Norge
som driver med utblokking av ledninger. Vi har
siden 2007 rehabilitert ca 60000m med vannog avløpslendninger med dimensjoner fra
Ø110 – Ø500mm. Vi har også speilsveiseutstyr
for å sveise PE-rør i dimensjon opptill Ø500mm
med sertifiserte sveisere.
Utblokking er en effektiv måte å skifte ut gamle
rør på. Samtidig er dette en rask, miljøvennlig
og smidig metode, slik at det ytre miljøet får

minimale belastninger. Utblokking utføres ved
å etablere en grop for trekkeutstyr i en ende,
og innføringsgrop for ny ledning i andre enden
av det aktuelle ledningstrekket.
Groper kan med fordel sammenfalle med
kummer som enten skal rehabiliteres eller
byttes. Dette er den eneste renoveringsmetoden der man kan oppdimensjonere eksisterende ledning og samtidig få et helt nytt rør.
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H.& K. Sandnes utfører alt innen grunn og
utomhusarbeider for leilighets-, kontor- og
hotellbygg og er med fra prosjektering til
utførelse. Vi har lang og god erfaring med
krevende prosjekter både med tanke på
kompleksitet og utforming og tar gjerne på
oss oppdrag som totalentreprenør.
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Din sikre samarbeidspartner . . .
Tlf.: 90 70 11 00
E-post: blinken@blinken.no
Adr.: Østkilen 4, 1621 Gressvik
PB 122, 1620 Gressvik

Nordre Foksrød 21, 3241 Sandefjord
33 47 08 10 | sandefjord@dekkteam.no

Telefon: 33 13 79 00
E-post: post@berthelsen.no
www.berthelsen.no

Ahlsell - din
samarbeidspartner på VA

Gjør det enklere å være fagmann.

Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, med et unikt produktutvalg
innen VVS, VA, Elektro, i tillegg til Verktøy,
maskiner og verneutstyr. Som kunde hos
oss trenger du med andre ord bare å
forholde deg til én leverandør.

\ EN AV
BRANSJENS
STØRSTE

www.hesselbergmaskin.no

ahlsell.no
Gilhusveien 19, 3414 Lierstranda
Telefon: 41 78 40 40
E-post: Malleus@malleus.no
Web: www.malleus.no

www.rocksofnorway.no Tlf. 9100 4800

Ønsker du kostnadsfri
markedsføring av din bedrift?
Vi hjelper deg.

– EN LØNNSOM PARTNER
www.terox.no

www.ots.no

www.oilquick.com

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no
www.konstruktiv.no

Tlf.: 331 56 585 Mail: post@terox.no Adr.: Ringdalskogen 93, 3270 Larvik

VI KJØRER OVER HELE ØSTLANDET
Transportsentralen Sandefjord AS, Nordre Fokserød 19, 3241 Sandefjord - Telefon: 334 77 570. Vakttlf: 920 30 030

Leverandør av OilQuick hurtigkoblingssystem, tiltrotatorer,
gripeklyper, strøm- & sveisegeneratorer, høytrykkspumper m.m.
Epost: Mail@ots.no

Adr: Solbråveien 65, 1383 Asker

Tlf: 67 12 24 60

Telefon: 33 12 52 77
E-post: firmapost@hk-sandnes.no
www.hk-sandnes.no
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