
Flexibility and power when you need it

Bygge & Anlæg
Tilbud - Semitilbud - Timelønsarbejde



MEGA FLEX’ ledelse og mandskab er stolte over den 
omfattende ekspertise vi kan stille op med indenfor 
mange områder af bygge- og anlægsarbejder.   

Hvad enten vi taler om at ”gå i dybden”, ”gå i højden” 
eller ”gå i bredden” i forbindelse med dit aktuelle projekt, 
så har vi prøvet det før!

Vi har mandskab og maskinel til mange 
forekommende entrepriser/semi-entrepriser 
i bygge- og anlægssektoren.

Det gælder:  

 Nedrivning  Betonarbejde
 Murerarbejde  Montering
 Belægningsarbejde  Grønne områder
 Anlægsarbejde  Vedligeholdelse 

Specialer:

 Montering og renovering af ildfaste ovne
 Fugefræsning samt fugning af facader

MEGA FLEX tilbyder din virksomhed totalløsninger så-
vel som løsning af enkeltstående ad hoc-opgaver. Enten 
udført på tilbud, kontrakt, semitilbud eller som timeløns-
arbejde.  Både faglært og ufaglært arbejdskraft stilles til 
rådighed med kort varsel, og vi henviser gerne til vores 
referenceliste over opgaver vi tidligere har løst.

MEGA FLEX er medlem af DI samt BYG, og har indgået 
overenskomst med alle relevante fagforbund. Det skaber 
tryghed for din virksomhed og medarbejdere, at alle gæl-
dende fagretslige regler bliver fulgt m.h.t. arbejdstid og 
løn etc. Bemærk at vi er prekvalificeret hos SELLIHCA.

Vi er meget fleksible og glæder os til at samarbejde med 
dig og din virksomhed.

Bygge & Anlæg
Tilbud - Semitilbud - Timelønsarbejde

Beton arbejde / Jernbinding - Fugefræsning - Byggepladsservice 
Belægningsarbejde og Grønne områder - Nedrivning

MEGA FLEX A/S  -  Industrivej 25  -  3300 Frederiksvaerk  -  Tlf. +45 4777 0957  -  info@megaflex.dk  -  www.megaflex.dk
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FREdERIkSVæRk
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 77 09 57

AALboRG
9200 Aalborg SV
Tlf. 87 77 09 57

HILLERød
3400 Hillerød
Tlf. 47 77 09 57

AARHuS
8240 Risskov
Tlf. 87 77 09 57

GLoSTRup
2600 Glostrup
Tlf. 43 71 11 06

Alle opgaver udføres efter de høje normer i ISO 9001 
og ISO DS/OHSAS 18001 – endnu en garanti for 
kvaliteten af vores ydelser og arbejdsmiljøet for vore 
medarbejdere.


