
EN TOTALPARTNER INOM VATTEN OCH VÄRME 



VÅR KOMPETENS – DIN TRYGGHET
Bengt Jonssons Brunnsborrning På Tjörn AB startades 1975 av 
Bengt Jonsson, som då hade varit i branschen i över 15 år. Idag 
drivs verksamheten av sönerna Anders och Magnus Jonsson och 
företaget har runt tio anställda.

Vi har all kompetens vi behöver i huset, vi gör allt i egen regi. Det 
innebär att du som kund bara behöver en partner, oss. Ytterligare 
en trygghet är vår långa erfarenhet, som vi använder till att hitta 
den bästa lösningen för dig. På ett lugnt och personligt sätt går 
vi tillsammans med dig igenom vad du behöver, för att sedan 
utföra ett arbete av högsta kvalitet. Slutresultatet är en anläggning 
som fungerar både bra och länge, där du får ut maximalt av din 
investering.

”VI HAR ALL KOMPETENS 
VI BEHÖVER I HUSET, VI 
GÖR ALLT I EGEN REGI.”
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GoZee: hur du kommer igång på  
30 sekunder

1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in  
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till  
din smartphone eller surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna  
med GoZee-ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande



debeflowgroup.com
0303-77 16 00 • www.lgtab.se

CONTAINRAR OCH AVFALLSTRANSPORTER

VI BORRAR FÖR VATTEN OCH VÄRME
Vi utför kompletta installationer av vatten- och värme-
pumpar. Det innebär att vi både borrar för vatten och 
bergvärme och att vi installerar pumparna. Förutom det 
erbjuder vi också tjänster som brunnsrenovering, pump-
reparationer, vattenrening och högtrycksspolning. Vi 
förfogar över borrigg, spolbil, minigrävare, servicebilar 
samt ett komplett rör- och pumpdelslager.

Genom att anlita Bengt Jonssons Brunnsborrning får 
du en trygg och pålitlig leverantör som har certifierade 
brunnsborrare och VVS-installatörer. Vi är auktoriserad 
återförsäljare för IVT och har ett heltäckande program 
av värmepumpar inom luft/vatten, luft/luft samt bergvär-
me. Vi har samarbetat med IVT sedan 1993 och har stor 
kunskap om deras värmepumpar. Vi erbjuder skräddar-
sydda lösningar där vi tar hänsyn till de förutsättningar 
som finns i just din fastighet, till exempel när det gäller 
bergvärme.
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Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.
Våra värmepumpar är utvecklade för att klara det nord-
iska klimatet. Vi tillverkar dem i vår fabrik i Småland. 
Och vi låter bara certifierade specialister installera dem. 
Människor som kan värme och värmepumpar utan och 
innan. Så fortsätt att lägga din tid på det du helst vill. 
Välkommen till oss.

www.ivt.se

BESÖK OSS
Svanvik 246 

471 72 Hjälteby

E-POST
info@bjbb.se

MAGNUS JONSSON
0706-92 66 72 

E-post: magnus@bjbb.se

ANDERS JONSSON
0705-31 78 56 

E-post: anders@bjbb.se

HEMSIDA
www.bjbb.se

TELEFON
0304-66 07 77

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?
Vi som borrentreprenör är måna om våra 
kunder och vill att du som kund ska bli 
nöjd. Därför tar vi gärna kontakt med dig 
för att se vilka unika förutsättningar som 
finns hos just dig. Allt för att du ska få så 
trygg och bra service som möjligt.


