
  

Med en modern maskinpark 
som ständigt uppdateras 
kan vi snabbt vara på plats 
och erbjuda effektiva  
lösningar till konkurrens- 
kraftiga priser. Genom  
återkommande underhålls-
opning hindrar du effektivt 
ogräs att slå rot i asfalt och 
plattytor vilket förlänger 
livslängden för hårdgjorda 
ytor.

Maskinsopning.

Personligt bemötande
LP erbjuder allt ifrån enstaka tjänster 
till helhetslösningar med sopning vid 
jämna intervaller till ett fast pris. Oav-
sett yta kan vi erbjuda rätt maskin och 
ett effektivt resultat Vid behov kan vi 
komma ut på ett besök och gemen-
samt diskutera fram den bästa och 
effektivaste lösningen. 

Snabbt och flexibelt
Maskinparken uppdateras ofta och vi 
har enbart PM10-kvalificerade maskiner 
som lever upp till befintliga miljökrav. 
Antalet tillgängliga maskiner gör att vi 
snabbt är på plats vid alla tider på dygnet, 
även vid akuta behov. Våra kunniga 
medarbetare är duktiga på att skapa 
kreativa lösningar och specialbyggda 
maskiner som löser våra kunders 
behov.

Kostnadseffektiva  
lösningar
LP erbjuder maskinsopning av en mängd olika  
ytor och har specialanpassade sopmaskiner för 
dem alla, bland annat:

•  Traktor med sopmaskin passar för mindre gator 
och större bostadsområden.

•  Sopsug lämpar sig väl för garage, bostads- 
områden samt skolor och förskolor.

•  Lastbil med sopmaskin för huvudvägnät och  
gator i bostadsområden har vi.

•  Sopmaskin med inbyggd skurfunktion är lämplig 
för rengöring av exempelvis garage, lagerlokaler 
och p-däck.

•  Vi erbjuder sopning efter bygge eller inför  
asfaltering.

•  Sopning runt köpcenter. 

•  Oljesanering kräver sopning, vi kör sedan ut  
sanden till Stena Recycling för omhändertagande.

•  Ogräsborstning längs kantstenar, plattytor,  
refuger eller inför asfaltering med vår effektiva 
och specialbyggda maskin.

Kontakta oss gärna för mer
information eller ett besök.
Offert, platsbesök: 031-332 55 85,  
mail: niklas@lpe.se
Beställning sopmaskin: 031-332 55 82, 
mail: gaturenhallning@lpe.se

Vänliga hälsningar
Niklas Olsson
produktionschef
LP Entreprenad AB

Långvallsgatan 11 
424 57  Gunnilse

031-332 55 30
Fax 031-332 55 31 
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