


Sloth’s Maskinstation
En lille virksomhed 
der besidder stor kvalitet inden for 
sit fag

Sloth’s Maskinstation startede tilbage i 2016 og ejes og 
drives i dag af 26 årige Kristian Sloth. Sloth’s Maskinstati-
on er en lille virksomhed, der altid har kvalitet i højsædet 
- kvalitet er en hobby. Her hos Sloth’s Maskinstation hjæl-
per vi både store og små kunder, og vi kan klare langt de 
fleste opgaver inden for vores fag. Men derudover udfø-
rer vi også alt inden for entreprenørarbejde, legepladser, 
havearbejde, indkørsler, smedearbejde, tømrerarbejde 
og meget mere.

Kvalitet er i højsædet, og vi hjælp-
er store som små kunder

Siden opstarten i 2016 har vi allerede hjulpet og samar-
bejdet med en lang række glade og tilfredse kunder, som 
heldigvis er kommet igen og igen. Der er allerede samlet 
en masse erfaring op på vejen, men vi er stadig ‘unge’ og 
fyldt med gå-på-mod. Sammen med et godt netværk og 
gode kompetente medarbejdere, er der dannet et stærkt 
fundament for Sloth’s Maskinstation.



Maskinstationsarbejde
Hos Sloth’s Maskinstation arbejder vi primært med alt inden for 
maskinstations arbejde. Vi laver gerne en aftale om totalløsning el-
ler delvis pasning af dine marker, således at du kan koncentrere 
dig om arbejdet i stalden. Hos os tilpasser vi tiden og behovet efter 
hver enkelt kundes ønske og opgave. Så du kan roligt kontakte os 
med din næste opgave. 

Skal vi hjælpe dig? 
Vi står klar til at hjælpe 
Ring til os på 4042 0286

På udkig efter 
en lokal revisor?
Vi er uformelle og engagerede 

- og ved hvad vi taler om. Uanset 
om vi skal rådgive dig eller din 

virksomhed. 
Lokalt eller internationalt.

Se mere på uw.dk



Entreprenørarbejde
Hos Sloth’s Maskinstation udfører vi også alt inden for en-
treprenørarbejde. Hos os er ingen kunde for lille og ingen 
opgave for stor, hvorfor vi altid står klar til at hjælpe dig ved 
hjælp af de rette maskiner. 

Alt i tømrerarbejde

Hos Sloth’s Maskinstation hjælper vi også med opgaver 
inden for tømrerbranchen. Vi har de nyeste redskaber, 
hvilket gør, at vi klarer langt de fleste opgaver. 

Freelance montage

Hos Sloth’s Maskinstation arbejder vi også med freelance 
montage. Vi hjælper både private og erhverv som mon-
tør. 

Diverse opgaver

Udover at være en maksinstation, tilbyder vi også alt in-
den for legepladser, havearbejde, indkørsler, smedear-
bejde og tømrerarbejde. Alt sammen for både private og 
erhverv. Kontakt os i dag og hør om mulighederne ved 
din næste opgave. Vi står klar til at hjælpe.



Få et uforpligtende prisoverslag
Ring til os og hør nærmere om et muligt og 
godt samarbejde

Vi har valgt ikke at angive priser på vores ydelser her i brochuren, da 
prisen er meget afhængig af opgavens type, størrelse og kompleksitet. 
Ønsker du et uforpligtende prisoverslag, er du meget velkommen til at 
kontakte os. Se kontaktoplysningerne nedenfor eller udfyld kontaktfor-
mularen på vores hjemmeside under ”Kontakt” og vi vil hurtigst muligt 
kontakte dig. Hvad enten det drejer sig om maskinstationsarbejde, en-
treprenørarbejde eller noget helt tredje, så står vi klar til at hjælpe dig.

Sloth’s Maskinstation

Gullev Byvej 24, Gullev
8850 Bjerringbro

CVR 37972177

Kontakt

+45 40 42 02 86 
slothsmaskinstation@gmail.com

www.slothsmaskinstation.dk
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