Jeg udfører nedenstående
opgaver:
Ophængning af lamper
Ophængning af gardiner
Kørsel til genbrugsplads
Skift af blandningsbatteri
Skift af toilet
Samling af møbler
Træterrasser
Skurer og halvtage
Låger i træ og stål
Haveservice
og meget meget mere..

Kontakt mig for en uforpligtende snak
om hvad jeg kan gøre for dig.
Tlf: 60581544

HVEM ER JEG?

! F INN KAAS T RU P

Handyman Finn Kaastrup er en husog havevirksomhed der udfører
opgaver på hele Fyn, Tåsinge og
Langeland

Jeg er uddannet klejnsmed og er en
dygtig handyman, som er bosat i
Odense.

Handyman
Finn Kaastrup

!

H ANDY MAN

Mobil: 60581544
handyman@finnkaastrup.dk
www.finnkaastrup.dk

Har du brug for en handyman?
Jeg hjælper med alt fra at samle
møbler, opsætning af hylder og en tur
til genbrugspladsen til større
haveprojekter og designløsninger
hertil, samt opsætning af havehegn,
beskæring af hæk eller snerydning af
fortove og indkørsler.
m.m

! H V O R F O R V Æ L G E H A N DY M A N F I N N K A A S T R U P
Jeg er en pålidelig, troværdig og dygtig handyman, som vægter kvalitet i arbejdet meget højt. Jeg
har altid kunden og dens ønsker i centrum, når opgaven skal løses.
Jeg er altid parat til at komme forbi og udføre de ting i huset og haven som du ikke lige selv kan klare.
Eller måske når det kniber med tiden?

Høj Kvalitet og godt Håndværk
Drømmer du om at indrette nye uderum i
haven? Eller har du behov for mere læ
eller privatliv omkring huset? Handyman

Her et udvalg af nogle af de
projekter jeg har udført:

Finn Kaastrup gør det let for dig at skabe

Træterrasse

Belægning

Udendørs bruserum.

Stålhegn og låge som jeg
har designet, fremstillet
og opsat

frirum for livet.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)
Jeg kan opsætte alt lige fra et trådhegn så
du kan holde din hund eller kat inde, til et
flot vedligeholdsfrit hegn i komposit, træ
eller stål.

Hos Handyman Finn Kaastrup lægger jeg
stor vægt på at du som kunde altid føler

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for
udvalgte serviceydelser og håndværkerydelser,
som er udført i hjemmet eller fritidsboligen.
Læs mere hos skat: skat.dk håndværkerfradrag.

GR Æ SSL ÅNING
Har du behov for græsslåning, har jeg 7 og 14 dags ordninger.

dig godt tilpas ved at have besøg af mig i

Jeg slår din græsplæne med maskine, der passer til din

dit hjem imens jeg udføre opgaver hos dig.

græsplæne.Jeg kan også trimme arealer langs mure, bede og
lign. eller kantskære din plæne alt efter din ønske.

Opsætning af radiator. Fliseopsætning .

