
Vi tilbyder professionel  
diamantbetonboring til din næste opgave
Har du brug for en pålidelig samarbejdspartner til dia-
mantboring enten i et byggeprojekt eller en renovering 
af din bolig, så er vi hos Rivald klar til at udføre arbej-
det for dig. Vi servicerer både private, erhvervsdrivende 
og det offentlige – og vores professionelle tilgang sikrer 
dig en skånsom løsning, som giver dig det bedste resul-
tat hver gang.

Hos Rivald har vi den rette erfaring og de krævede res-
sourcer, som gør, at vi kan løse selv de helt store opgaver 
inden for betonboring af stort set alle slags huller.

Betonboring bruges typisk,  
hvis du skal have boret ud til:

• Ventilation i køkken eller badeværelse
• El-installationer
• Varmerør og vandrør
• VVS-installationer
• Aftræk til skorsten

Det nyeste og bedste udstyr til jobbet
Når vi udfører betonboring, benytter vi altid det nyeste 
udstyr, af bedste kvalitet. Vi har udstyr til både alminde-
lig betonboring og specialopgaver. Med hensigt på præ-
cision og et flot resultat, benytter vi borestativer med vac-
uum, som sikrer at hullet laves præcist og at overfladen 
som stativet står på, ikke bliver beskadiget.

Priser på betonboring
Prisen for den enkelte opgaver afhænger af forskellige fak-
torer. Før vi kan prissætte din opgave skal vi vide længden 
af hullet, vinklen, tilgængelighed, afstand osv.

Når vi kender disse data og kender omfanget af din op-
gave, er vi i stand til at komme med en endelige pris.

Ved Rivald kan du forvente at din opgave bliver løst med 
fokus på professionalisme og kvalitet, uden at gå på kom-
promis med pris.

Har du spørgsmål til priser på betonboring eller ønsker 
du at kontakte os med en opgave, som du skal have løst, 
kan du kontakte os allerede i dag. Vi står klar til at bes-
vare dine spørgsmål.
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Kontakt os i dag

Preben Thomsen
Ansvarlig for betonboring 
og renovering af bor

Mob: 51 95 62 52
info@rivald.dk

Læs mere om ydelsen på:
rivald.dk/professionel-boring-med-diamantbor
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