Vi gör våra kunders
vardag enklare

En pålitlig partner
med över 20 års
erfarenhet
Ända sedan 90-talet har Riv & Sanering i Väst utfört rivning,
håltagning och sanering i större och mindre entreprenader. Med
Göteborg som utgångspunkt har vi ett optimalt geografiskt läge
att ta oss an uppdrag över hela västra Sverige. Det som började
som ett mindre företag är idag ett heltäckande företag med 30
kompetenta medarbetare. Vi har en bred kundgrupp, som anlitar
oss för våra resurser, vår erfarenhet och kompetens.

Ambitionen är att samla erfarenhet och kompetens under ett
och samma tak. I förlängningen innebär det att vi tar ansvar för
hela rivningen och levererar alltid ett högkvalitativt slutresultat.
Efter tjugo år i branschen vet vi vad som krävs för att utföra våra
uppdrag på bästa sätt, givetvis alltid med kundens önskemål i
fokus, och vi försöker hela tiden överträffa kundens förväntningar.
För oss är det viktigt med långsiktiga relationer med våra kunder,
och därför prioriterar vi att hålla god och tät kommunikation med
dem under tiden som vi arbetar.

Vi är med och utvecklar branschen

Under tiden som vi arbetar ska det vara rent och snyggt. Vi
sorterar allt avfall och ser till att det hamnar på rätt plats. Det
medför inte bara att arbetsplatsen är i gott skick under tiden som
vi jobbar utan även att vår gemensamma miljö belastas i mindre
grad. Det är något som vi är stolta över att kunna bidra med. För
oss handlar inte hållbarhetsarbete endast om miljöaspekter utan
också om det sociala engagemanget. Vi är med och sponsrar det
lokala föreningslivet, mestadels inom fotboll. Med detta i åtanke
är det en självklarhet för oss att ställa oss bakom FN:s globala
hållbarhetsmål.

Rivningsarbeten med
yrkesstolthet & tradition

Vi på Riv & Sanering i Väst har både maskinella och mänskliga muskler för att kunna utföra alla typer
av rivningsarbeten, från ett helt kvarter till en klinkerplatta i ett badrum. Dessutom har vi välutbildade
medarbetare som har erfarenhet av många olika miljöer och anpassar sig beroende på lokalen som de
arbetar i. För det mesta river vi traditionsenligt för hand men vid behov har vi tillgång till fjärrstyrda robotar
som river bland annat mattor och golv. Lokalanpassningar är något som vi har stor erfarenhet av och
därför kan vi tidigt i processen anpassa rivningsarbetet beroende på användningsområdet för fastigheten.
För oss är det viktigt att skapa en hållbar och säker arbetsmiljö. Med hjälp av avgränsningar
och undertryck minimerar vi påverkan på vår omgivning och förhindrar spridning av bland annat
kvartsdamm.

Allt inom håltagning

Som en komplett rivnings- och saneringsfirma vill vi kunna erbjuda ett brett tjänsteutbud till våra kunder.
Eftersom vi erbjuder heltäckande lösningar inom rivning och sanering är det naturligt för oss att hjälpa
till med håltagning. Vi har kapacitet att utföra alla former av håltagning, som sågning, borrning och
vajersågning. När det gäller borrning har vi ett brett spektra av utrustning att erbjuda och vi skräddarsyr
lösningen beroende på våra kunders behov. Våra kunniga medarbetare och vårt breda kontaktnät ger
oss betydande resurser att kunna utföra stora och små uppdrag med hög kvalitet.
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Saneringsarbeten
med noggrannhet
och säkerhet i fokus
Det kan vara svårt att förutse när din fastighet behöver saneras, men
där har vi på Riv & Sanering i Väst god erfarenhet och expertis. Vi
utför saneringar, bland annat av asbest, PCB, mögel och hussvamp.
Saneringsarbetet utförs av alltid av våra kompetenta medarbetare
som utvärderar vad din fastighet behöver för behandling. Exempel på
saneringsområden när det gäller asbest är rörisolering, badrum, pannrum
och lim under mattor, främst i samband med våra egna rivningar, men vi
utför även enskilda saneringsarbeten.
Under våra saneringsarbeten strävar vi mot att människor ska kunna
vistas i lokalerna under säkra förutsättningar. Vi använder oss av
godkända transportörer som fraktar bort saneringsavfallet i enlighet
med lagstadgade bestämmelser, och alla våra medarbetare har optimala
verktyg och annan utrustning för att kunna leverera ett kvalitativt arbete.
På detta sätt minimeras riskerna för både människor och miljö.

Vi hanterar fuktskador

Vår ambition och förhoppning är att ingen ska behöva drabbas av en
fukt- eller vattenskada. Men ibland är olyckan framme och då är vi
snabbt på plats för att åtgärda att fukten inte sprider sig. Vi har kompletta
helhetslösningar som inkluderar allt från fuktutredning till utrivning.

VI ÄR EXPERTER PÅ BELYSNING
Vi är ett familjeägt företag och varje kund är viktig för oss. Vi ser till att du aldrig blir en i mängden. Hos oss finns inget
motstånd mot ny teknik, vi tycker utveckling är kul, allt från nya LED-tekniker till smarta fjärrstyrda lösningar.
Vi vill bidra till att använda miljövänliga alternativ och värnar om hållbara alternativ vid varje jobb.
Kontakta oss gärna, vi fixar det mesta!

Läs mer på www.edvalls.com

Riv & Sanering i Väst
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