CATOS BETONGSAGING AS
BETONGSAGING / RIVING / MILJØSANERING
MUR & BETONG / TØMRERTJENESTER & REHABILITERING

RÅ KRAFT - RÅTT MANNSKAP!

ET SELSKAP I
KONTINUERLIG UTVIKLING
Catos Betongsaging ble etablert i 2007 i
Holmestrand av Svenn Cato Hagen, som på det
tidspunktet allerede hadde lang fartstid i
bransjen. Selskapet har vokst jevnt siden den
gang og teller i dag rundt 19 ansatte, hvorav noen
har flere tiårs erfaring innen våre arbeidsområder.
Vi driver hovedsakelig med betongsaging,
kjerneboring og riving/miljøsanering, men har
etter hvert også utvidet porteføljen til å omfatte
graving, forskaling, tømring, snekring, støping
og sliping, stålmontasje/sveis med mere, og vi tar
jobber over hele Norge.
Prosjektering er et av våre ansavarsområder, og vi
kan stå som ansvarlig søker av byggeprosjekter til
kommuner og andre myndigheter.
Catos Betongsaging har sentral godkjenning, er
miljøfyrtårnsertifisert, er godkjent lærebedrift
og er medlem av MEF (Maskinentreprenørenes
Forbund).

Bærekraft
Som miljøfyrtårnsertifisert er vi opptatt av
bærekraft og miljø i alt vi foretar oss. Vi vil gjøre
det vi kan for å sette minst mulig CO2-avtrykk
i vår arbeidshverdag. Dette gjelder alt fra type
kjøretøy, verktøy og utstyr vi bruker til avfallshåndtering og sortering.

HMS
Catos Betongsaging har høyt fokus på HMS og KS.
Hver dag utfører vi risikofylt arbeid, og vi legger
derfor alt til rette for at våre ansatte skal være
like hele når de kommer hjem fra jobben om
ettermiddagen som de var da de dro hjemmefra
om morgenen. Vi har så langt lykkes godt med
dette og har et veldig lavt skadefravær (H1-verdi).
I tillegg har selskapet stort fokus på sertifisering
og kompetanseutvikling av ansatte – alt fra
lærlingløp/fagbrev til anlegg- og prosjektledelse.
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SE FILMEN VÅR HER:
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Kjerneboring
Kjerneboring brukes til å skjære gjennom
materialer som mur, betong og stein. Størrelsene
varierer fra 12 mm til 1200 mm. Vanlig betongboring kan som regel ikke trenge igjennom
armeringsjern, mens kjerneboring bruker
diamanter til å skjære igjennom de aller fleste
hindringer. Oftest borer man på denne måten når
man skal gjennomføre rør eller kabler til
oppvarming og ventilasjon. En annen årsak for
kjerneboring kan være ved festing av ulike
braketter og konsoller.

Wiresaging
Vi utfører også wiresaging ved fjerning av fjellknauser, sjakter, betong og tunneler. Dette er
opprinnelig en gammel metode som ble brukt i
steinbrudd for å sage ut steinblokker. Prinsippet
er det samme i dag, men med mer moderne utstyr.
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Betongsaging
Ved behov for å sage ut hull og åpninger for dører,
vinduer og andre større åpninger i betongvegger
og dekker, benytter vi betongsaging. Vi kan utføre
dette i både bærende og ikke-bærende
konstruksjoner. Sagingen kan også utføres på
støttemurer og søyler. I tillegg til i industri- og
næringsbygg samt private boliger, kan vi utføre
betongsaging i tunneler, broer, kaianlegg og
andre typer konstruksjoner.
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Riving

Areal Entreprenør

Vi utfører alle typer riveoppdrag. Det kan være alt
fra innvendig opprensking i bolig til større
bærende konstruksjoner. Vi sager mur og betong
før rivning. Utstyret vi bruker, er en elektrisk
minigraver som kan brukes innendørs og en
elektrisk riverobot. Både fordi de er små og fordi
de er elektriske, kan de brukes på de aller fleste
innendørs oppdrag. De kan brukes både ved
pigging og rivning.

Vi samarbeider mye med Areal Entreprenør med
prosjekter. De er basert i Drammen, og har
fokus på prosjektstyring og prosjektledelse. Areal
Entreprenør er en viktig samarbeidspartner, som
har høy kompetanse innen sitt område. Ofte vil du
se biler fra Areal Entreprenør parkert side om side
ved biler fra Catos Betongsaging der vi jobber.

Miljøsanering
Catos Betongsaging har lang erfaring og god
kompetanse på miljøsanering. Vi har prosedyrer
for å rive, sortere og avlevere for godkjent
deponering alle typer farlig avfall som f.eks.
asbest, sopp og råte, PCB, bly osv. Denne type
avfall kan medføre alvorlige forurensninger eller
skade på mennesker og dyr. Det er derfor viktig å
håndtere dette på riktig måte.
Skulle du ha en gammel olje- eller parafintank
liggende på din eiendom, kan vi kontrollerer og
sanere den for deg. Slike gamle tanker utgjør en
miljøfare og er huseiers ansvar.
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Betongrehabilitering
Betong kan bli skadet over tid på grunn av salt,
forurensing, fuktinntrenging og dårlig utført
arbeid. Ved hjelp av riktig overflatebehandling
kan vi beskytte mot slik nedbryting og
fuktinntrenging. Vi utfører sliping, fresing,
blastring og sandblåsing av betong.
Catos Betongsaging har elektrisk gulvstripper
(med 8 timers driftstid) for fjerning av gulvbelegg
og keramiske fliser. Dette er miljøvennlig og
ideelt for innendørsoppdrag.

STØPEARBEID

Vi utfører alt av mur, puss og flis,
flytavretting av gulv og støpearbeid.
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SAGING,
PIGGING &
SPLITTING
AV FJELL,
UTVENDIG &
INNVENDIG
Rehabilitering
Vi rehabiliterer bygninger og eiendommer for
eksempel ved å sage opp gulv og legge nye rør,
skifte tak og vinduer, ny kledning eller generell
oppussing av din bolig eller ditt næringsbygg.
Kanskje har du behov for å pigge bort gammel
betong, eller fjerne fjell fra din kjeller (eller
utendørs). I så fall kan vi selvsagt utføre det også.

Avrettingsmasser og spesialmørtler
for bygg og anlegg

Vi gratulerer med 15 års jubileum
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Byggtjenester
Vi river ikke bare ned, men vi bygger opp også.
Catos Betongsaging har fagfolk innen tømring,
snekring, mur, støp og puss. Vi kan renovere din
bolig eller sette opp tilbygg, garasje, terrasse,
bytte vinduer, dører og tak. Vi utfører det meste
innen tømrerfaget.

Stålforsterkning
Vi utfører stålforsterkning der det er behov, for
eksempel ved fjerning av bærevegger, ved ny
trapp og heissjakt.

Ny utleiedel i kjelleren?
Har du tenkt på at du kanskje sitter på store
verdier i kjelleren? En uinnredet kjeller kan
forvandles til verdifullt boareale som vil øke
verdien betraktelig på din bolig. Denne kan
brukes som utleiedel, ekstra stue eller soverom.
Vi kan senke gulvet, slik at takhøyden blir
godkjent, og sage ut hull for vindu og dør, slik at
den blir rømningsgodkjent.

Betongarbeid
Hvis du trenger støttemur, kan vi utføre det. Eller
støpe nytt betonggulv for bad, tilbygg eller
garasje? Vi kan også hjelpe deg med grunnmur,
fundamenter, betongvegger samt flislegging.

På team med kundene

KONTAKT OSS I DAG
REGNSKAP,
LØNN OG
BEDRIFTSØKONOMISK RÅDGIVNING

Vi er eksperter i systemene

TRIPLETEX
MICROSOFT DYNAMICS 365
UNI ECONOMY
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VÅRE VERDIER
Kvalitet
Vi streber alltid etter kvalitet i alle ledd, uavhengig om
kunden er en privatperson eller en statlig aktør.
Kvaliteten gjenspeiles i vårt kontinuerlige arbeid med
forebyggende HMS. Vi går aldri på akkord med krav til
sikkerhet.
Grundig opplæring av mannskap, forsvarlig drift og
etterlevelse av regler, er en selvfølge og absolutt
grunnleggende for vår virksomhet. Sikkerhet er et
område vi alltid jobber med. For å alltid være i forkant og
for å alltid levere 100%. Med respekt for våre kunder, oss
selv og våre medarbeidere.

Ryddig
Vi liker det ryddig. Vi opptrer ryddig overfor våre kunder,
kolleger og utenforstående. Vi bestreber ryddighet i biler,
på kontoret og ute på anlegget.

Positiv
Vi møter alle med en positiv holdning. Og vi løser alt.
Alltid. Med et smil.

Innovativ
Våre folk har en kultur for å tenke kreativt, og være
løsningsorienterte. Vi blir rett og slett inspirert av å
finne løsninger.
Alt går.

Effektiv
Et av våre største fortrinn er evnen til å jobbe effektivt.
Vår effektivitet er tuftet på god planlegging og riktig
utstyr til jobben. Effektiviteten går aldri på akkord med
krav til sikkerhet. Grunnlaget for vår effektivitet skapes
gjennom et unikt arbeidsmiljø der alle er opptatt
av å yte det lille ekstra.
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Leverandør til proff- og privatmarkedet
Verktøy • Maksiner • Festemateriell • Verneutstyr • Arbeidsklær • Verksted

www.proff1.no
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Graving og utomhusarbeid
Catos Betongsaging utfører også diverse
gravearbeider utendørs. Drenering rundt huset,
klargjøring for tilbygg og garasje, ved vannlekkasjer og avløp, fjerning av oljetank.
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Bærekraft er viktig for oss

Et av våre aller viktigste verktøy
– I en hektisk hverdag, så er det viktig for oss at
ting bare fungerer, sier Cato Hagen, daglig leder
i Catos Betongsaging. Enten det er betongsager,
bormaskiner, rive roboter eller andre maskiner og
utstyr, så er min erfaring at det ikke lønner seg
å spare på kvalitet. For er det en ting som dreper
lønnsomheten i et firma, så er det ventetid på
verktøy som går i stykker og må erstattes.
Det er ikke mange timene en av gutta våre skal bli
stående med bilproblemer, før det koster oss langt
mer enn hva selve bilen koster oss per måned. Og
ikke bare det økonomiske aspektet, men også det
å ikke kunne klare å levere avtalt tjeneste til avtalt
tid for våre kunder. Det å holde avtaler er noe vi
setter veldig høyt, og derfor er det avgjørende for
oss at alle ledd i leveransene våre fungerer så godt
som mulig, også vår egen mobilitet.
Vi har over flere år nå samarbeidet tett med Bertel
O. Steen i Tønsberg, og Mercedes-Benz varebiler.
Siden de både har et eget varebilverksted, og egne
folk på salgssiden som bare jobber med
nyttekjøretøy, så føler jeg de klarer å holde fokus
på hva som er viktig for oss håndverkere.

Vi får i disse dager levert flere nye e-Vitoer, slik
at vi kan være med å bidra til det grønne skiftet
i samfunnet. På sikt håper vi å kunne få på plass
fullgode alternativer for alle bilene i parken vår»,
smiler Cato med skissene til dekoren av de nye
elektriske bilene i hånden. De er fortsatt matt
sorte, men denne gangen er sagbladet i krom byttet ut med et grønt sagblad.

Gjensidig partnerskap
– For oss i Bertel O. Steen, så er det viktig med
langsiktige partnerskap, som er lønnsomme for
begge parter. Derfor forsøker vi så godt vi kan å
være en rådgiver for kunden. Det er ikke alltid
sikkert at det er den dyreste bilen, som kunden
hadde sett seg ut, som er den beste til jobben. Da
ser vi på det som en plikt å hjelpe de til å finne
rett bil til rett jobb. Vi anerkjenner også at tiden
til en håndverker er dyrbar, derfor reiser vi ofte
ut til kundene for å treffe de der de er i en hektisk
hverdag. I løpet av den tiden Catos Betongsaging
har vært kunde hos oss, så har vi gjentatte ganger
satt oss ned og evaluert samarbeidet for å se om
det finnes flere måter vi kan spille hverandre gode
på. Da har alle mulige temaer, alt fra mersalg til
burgerlunsj med gjengen, vært oppe til diskusjon.
Det er alltid gøy å stille opp for en kunde som
stadig er på jakt etter å forbedre seg, sier
Joachim Opthun Cedergren, daglig leder for
Bertel O. Steen i Vestfold.

15

CATOS BETONGSAGING AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand
Tlf: 33 69 79 89
post@catosbetongsaging.no
www.catosbetongsaging.no
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