Vil Danmark
grønnere!

Vores arbejde gør
Danmark grønnere
Hos Aktiv Miljø Service har vi mange års erfaring med
sanering og fjernelse af asbest, pcb, bly og skimmel. Vi
ved, hvordan man håndterer de forskellige materialer på
forsvarlig vis, og vi udfører selektiv nedbrydning af bygninger,
hvor vi stripper bygningerne for alle farlige materialer,
giftstoffer, isolering og vinduer, så de efterfølgende er klar
til den totale nedbrydning/renovering.

Miljøscreeninger og -rapporter
Står du over for at skulle nedrive eller renovere en eller
flere bygninger, kan du blive pålagt at screene disse
bygninger for miljøfarlige stoffer. Hos Aktiv Miljø Service
har vi specialiseret personale, der står klar til at hjælpe
med screening og kortlægning af bygningernes eventuelle
miljøfarlige dele, og som efterfølgende udarbejder en
miljørapport med resultaterne. Vi vejleder naturligvis også
i, hvordan affaldet skal håndteres.

Protox
Hos Aktiv Miljø Service
anvender vi Protox. Protox er
specialudviklede produkter til
at forebygge og bekæmpe
levende organismer, der truer
vores indeklima. Vi anvender
særligt produkterne til
skimmelsanering.

Med Aktiv Miljø Service får du en kompetent samarbejdspartner eller underentreprenør, der kan udføre en bred vifte
af opgaver. Grundighed og høj kvalitet er kerneværdier hos
os, ligesom vi er konkurrencedygtige på priser.

God revisorbistand
- betaler sig
www.tonderrevision.dk · T: 7472 4111

Vi dækker hele landet
Aktiv Miljø Service har hovedkontor mellem Brørup og
Holsted i Vejen Kommune. Herfra har vi i mange år serviceret
kunder i hele landet, men efterspørgslen er stigende, og
derfor er vi nu også at finde øst for Storebælt, hvilket
betyder, at vi både opererer med en Jyllands- og en
Sjællandsafdeling.
Servicen og kompetencerne er de samme, men afstanden
til nogle kunder er blevet mindre. Det betyder at vi nu kan
rykke endnu hurtigere ud og bidrage til at gøre Danmark
grønnere.

Sponsorarbejde
At støtte lokalområdet er en vigtig del af Aktiv Miljø Services
DNA, og derfor er vi stolt sponsor af både Ribe-Esbjerg
HH og Holsted Speedway Klub. Ud over at bakke økonomisk
op om sportslivet i lokalområdet møder vi også gerne selv
op på lægterne for at støtte lokalsporten, ligesom vi også
gerne inviterer vores kunder med i hallen eller på banen.

Aktiv Miljø Maskinfabrik

Vi har indkøbt en maskine, der kan dreje delkomponenter i rustfrit stål til bl.a. industrien. Med
den nye maskine ønsker Aktiv Miljø Maskinfabrik
at være en attraktiv, fleksibel og omstillingsparat
samarbejdspartner og leverandør til større
virksomheder, der søger et højt kvalitetsniveau.

Kontakt
Aktiv Miljø Service, Jyllandsafdeling
Esbjergvej 106
6650 Brørup

Aktiv Miljø Service, Sjællandsafdeling
Vævergangen 28
2690 Karlslunde

Ejer: Leif Christensen
Tlf.: 75 39 22 22
E-mail: lc@miljoservice.dk

Afdelingsleder: Torben Krabbe
Tlf.: 30 73 10 72
E-mail: tk@miljoservice.dk

Denne brochure er trykt på 100 % genbrugspapir.
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Hos Aktiv Miljø Service kan vi godt lide at afsøge nye
muligheder, og derfor har vi i 2020 opstartet Aktiv
Miljø Maskinfabrik.

