TAGRENOVERING MED
MAMMUTSUGNING

sydslam.dk

Lad os tage hånd om det grove
Vil du vinde dit næste tagprojekt?
Med vores mammutsuger, kan vi med vacum hurtigt og effektivt fjerne alt indskud, isoleringsaffald og mindre byggeaffald.
Vi efterlader et loft eller etageadskillelse som er fri for indskud,
gamle isoleringsmaterialer, det værste byggestøv og andet byggemateriale. Helt klar til, at I kan gå igang med jeres arbejde.
Hvorfor er det en rigtig god ide at starte dit bygge-/renoveringsprojekt i samarbejde med os
Allerede fra dag 1, på din byggeplads og dit byggeprojekt, er du
og dine kolleger sikret det bedst tænkelige arbejdsmiljø, og den
mest og optimale start på jeres opgave!
Vi leverer nemlig et klargjort, rent og dermed overskueligt
byggeområde, med fritlagte strøer og spær. Det er altså renset
for indskud, uønsket og gammelt isoleringsmateriale, samt det
værste byggestøv. Overskueligt, lige til at gå til og godt for dine
kolleger og arbejdsmiljøet!
Hvad betyder det for dig?
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Du har optimal og overskuelig adgang - Du kan altså fokusere 100% på din byggeopgave.
Du sparer tid - Efter oprydning og klargøring får du maksimal adgang og overblik - du kan komme til at påbegynde
din opgave - uden gener fra støv, indskud og affald.
Du sparer kræfter - Dine medarbejdere skal ikke bruge tid
og kræfter på fjernelse af indskud, støv, affald, nedbæring og
bortskaffelse – det har vi klaret!
Du sikrer et godt arbejdsmiljø – Uden kilden til gener fra
støv, affald, gamle isoleringsmaterialer og indskud højnes
både effektivitet og trivsel.

•

Du skal ikke tænke på affald – Vi klarer det hele, også bortkørsel af affald – som køres til godkendt deponi.
Du sparer penge - Du og dine folk kan rette fokus på løsning
og udførelse af opgaven, præcis som den er planlagt – uden
uforudsete overraskelser, affald og støv – det har vi klaret!
Du bliver konkurrencedygtig - Du kan fokusere på, at udføre opgaven som du er ekspert i, optimalt og præcis som du
har planlagt det, effektivt og uden tidsspilde – Det gør dig
konkurrencedygtig.

Kontakt Sydslam og modtag et uforpligtende
tilbud til dit næste renoveringsprojekt.
Tlf.: +45 70 20 51 41

Landsdækkende service og døgnvagt
Vores mission er, at hjælpe vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen. Bl.a. derfor er Sydslam en døgnbemandet kloakservicevirksomhed, med speciale i industriopgaver. Sydslam er centralt
beliggende på Sjælland ved Greve – men vi udfører industri- og
kloakservice over hele landet. Sydslam er desuden ISO 14001
miljøcertificeret.
Sydslam tilbyder/udfører bl.a.:
• Tilsyn og forebyggende inspektion, rensning og spuling af
kloak/brønd/rør og tanke
• Abonnementsordninger, hvor vi efter planlagte intervaller
udfører en aftalt opgave.
• Opsugning af vådt og tørt affald: Industrislam, indskudspuds, isoleringsmaterialer.
• Tørstofsugning/blæsning af jord, sand, leca, korn, aske, isolering og byggematerialer.
• Højtryksrensning/rengøring af procesanlæg, tanke, siloer,
kedler, rør, varmevekslere og kondensatorer, store overflader
som skal afrenses inden beskyttende overfladebehandling.
• Med højtryksspul (op til 3200bar) spules støbeskel /
Aquacutter fjerner beton fra armering.

sydslam.dk

sydslam@recover.dk

Tlf.: +45 70 20 51 41

