
LT gruppen består af: LT Totalentreprise A/S, 
LT VVS ApS, LT Maskinudlejning A/S og LT Asfalt ApS



LT VVS Teknik 
Vores VVS-afdeling tilbyder VVS-entreprise. Vi kan 
stå for alt fra varmestyring til badeværelsesrenove-
ring, opsætning af nye anlæg og udskiftning af rør/ 
faldstammer. Vi anvender altid de bedste og mest 
energi- og brugervenlige løsninger.

For virksomheder, offentlige kunder og boligselskaber 
tilbyder vi både faste og ad hoc-serviceaftaler, hvor 
vi kan skræddersy en løsning efter behov. Her kan 
kunderne drage fordel af vores døgnvagtsordning 
med tilhørende vagttelefon.  

Kontakt LT VVS Teknik ApS
E-mail: lt@ltvvs.dk
70 25 86 86
26 12 03 42 

Søstrupvej 59 · 4300 Holbæk · Tlf. 20 15 30 64 
info@hassel-byg.dk · www.hassel-byg.dk

Bredt kompetencefelt & mange års erfaring
Hos Hassel-Byg har vi øje for detaljerne, er kvalitets-
bevidste og har kunden i fokus. Vores formål er at 
kunne levere et godt resultat og helhedsindtryk, fra 
start til slut.



LT VVS Teknik 
Kontakt LT VVS Teknik ApS
E-mail: lt@ltvvs.dk
70 25 86 86
26 12 03 42 

DIN ØKONOMI VIL ELSKE 
DEN NYE FIRMABIL

 

Ring på +45 7213 2000

Individuelle løsninger
Stor fleksibilitet

Konkurrencedygtige priser

Råmosevej 32 
2750 Ballerup
Tlf. 51 22 18 18 
www.phkloakrens.dk

Vi kører overalt 

i Storkøbenhavn

Kloak
Vores kloakafdelinger hører under LT Totalentreprise, 
og herfra tilbyder vi alle former for kloakarbejde og 
reparationer. Vi har også stor erfaring med etable-
ring af LAR-anlæg og klimasikring af ledningsnettet. 
Kontakt os uforpligtende for en gennemgang af dit 
projekt – her kan du se nogle af vores kompetencer:

 Kloakundersøgelse, inkl. TV-inspektion
 Byggemodning, inkl. hovedkloak og husstik
 Renovering med no dig-løsninger
 Strømpeforing

 Etablering af minirens, fedt- og olieudskiller
 Ledningsbrud
 LAR-anlæg
 Dræn og fugtspærre
 Rottebekæmpelse – vi er autoriseret 

 rottespærremontør
 Montage af højvandslukke
 Sikring mod opstuvning

Vores kloakafdeling træffes på tlf.: 46 40 07 30. 



LT Asfalt
Fra vores asfaltafdeling udfører vi både nyanlæg 
samt diverse asfaltreparationer. Vi lægger stor vægt 
på at yde en grundig rådgivning, og med mange års 
erfaring har vi altid en ekspert i netop den opgave, 
du står overfor. Jo tidligere du tager os med i projek-
teringen, jo mere værdi kan vi skabe for dig. Vi har 
specialiseret os i skræddersyede løsninger til både 
små og store kunder og kan blandt andet tilbyde: 

 Lapning af huller
 Asfaltering af indkørsler
 Asfaltering af vej og p-pladser
 Etablering af vejbump og opkørselsramper
 Asfaltering af stier
 Drænasfalt
 Revneforsegling
 Stribearbejde
 Fræsning

Kontakt LT Asfalt på tlf.: 46 40 07 30  
eller mail info@lt-asfalt.dk 



Vi er en virksomhed, som gennem fire specialiserede 
underafdelinger tilbyder et bredt udvalg af totalen-
treprise, VVS-, anlægs-, kloak- og entreprenørarbej-
de samt efterfølgende service og vedligehold inden 
for alle områder. 

Vi er ekstremt kvalitetsbevidste på alle de opgaver, 
vi udfører. Fordi vores virksomhed hviler på flere 
ben, kan vi tilbyde vores kompetencer og løsninger 
til en konkurrencedygtig pris, da vi kan finde materiel 
og knowhow i vores egen organisation. 

Som vores navn antyder, kan du roligt overlade hele 
projektet til os. Vi kan stå for alt: Fra den første skit-
se, til vi afleverer et færdigt kvalitetsarbejde til aftalte 
tid. Du kan være med i det omfang, du ønsker, og du 
har som kunde gennemsigtighed i hele processen, 
hvor løbende kvalitetskontrol og dokumentation er 
en selvfølge. 

Vi løser opgaver på Sjælland og øerne – kontakt os 
for et uforpligtende tilbud, hvis du har en opgave 
eller blot en idé. 



LT Totalentreprise
Gennem vores hovedselskab tilbyder vi alle 
former for entreprenørkørsel og anlægsar-
bejde til private, virksomheder og offentlige 
kunder.

 Flisearbejde og belægning ved indkørsler, 
 haveanlæg og terrasser 

 Etablering af haver, parkanlæg og grønne 
 områder

 Gravearbejde ved kabel-, rør- og lednings-
 udlægning

 Entreprenørkørsel/afhentning af jord, muld,
 skærver og flis

Kontakt os her:
Roskildevej 18 
4622 Havdrup
Tlf.: 46 40 07 30 
E-mail: lt@lttotalentreprise.dk

Maskinudlejning med/uden mandskab
Hvad enten du søger maskiner eller materiel 
til privat eller til erhvervsbrug, står vi klar med 
de entreprenørmaskiner, du skal bruge. 
Du finder nye og slidstærke maskiner til 
anlægsarbejde og byggeprojekter. Vi tilbyder 
også kompetent mandskab, som kan hjælpe 
dig med dit projekt på dags- eller timebasis. 

Se maskinerne på vores hjemmeside:
www.ltmaskinudlejning.dk  
– eller kontakt os på 46 40 07 30 
(hverdage mellem 6:30 og 16:00). 
E-mail os på lt@lttotalentreprise.dk
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