ETT INNOVATIVT MILJÖFÖRETAG
MED GEDIGEN KOMPETENS

Komplett tjänsteutbud av hög kvalitet
Kunskap, kreativitet och hög servicegrad är grundläggande för allt vi gör. Våra erfarna operatörer
arbetar med den senaste tekniken och maskinparken har kraftfull kapacitet för att klara alla typer
av uppdrag. Dessutom är vi etablerade med fordon över hela vårt verksamhetsområde. Vi har
bilar i Växjö, Tingsryd, Älmhult och Karlskrona. Förutom snabb service innebär det också korta
transporter, vilket är viktigt för oss då vi månar om miljön.

Torrsugning – effektivt och miljövänligt
Behöver du suga ut grunden i sommarhuset? Eller är du igång med renovering
och behöver suga upp isolering, spån eller annat torrt material? Då är torrsugning
det säkra och smidiga alternativet. Dammfritt och oerhört effektivt!
Samma metod kan tillämpas vid rengöring och vid problem där konventionella
metoder inte är tillräckliga. Bra att veta är att torrsugen även har en blåsningsfunktion, vilket innebär att vi på ett effektivt sätt kan blåsa in singel och makadam
i utrymmen där det är som mest trångt och vanligtvis svårt att komma åt. Våra
fordon är utrustade med allt som behövs, vilket gör att vi arbetar mycket effektivt,
något som gör att jobbet utförs snabbare och därmed också blir billigare. Vi är
utrustade med kvalitetsutrustning från Disab.

Slamsugning
Slamsugning har sedan starten varit kärnan i
vår verksamhet och är det fortfarande. Vi har
all kompetens och alla tillstånd för att ta oss an
samtliga typer av slamsugningsuppdrag.

Högtrycksspolning
Högtrycksspolning är det mest effektiva sättet
att lösa stopp i avlopp, rör och andra ledningssystem. Vi har utrustningen, till exempel olika
munstycken, och kompetensen att alltid nå våra
kunders förväntade resultat. Vi erbjuder också
spolning med hett vatten.

Vattenleveranser
Vi fyller dricksvattensbrunnar, pooler och
trycksätter kommunala vattenledningar. Här är
det mycket viktigt med god hygien, vilket våra
kunder kan lita på att vi erbjuder. Vi använder
nämligen aldrig något annat än kommunalt
dricksvatten i våra vattentankar.

Ny filmbuss
för TV-inspektion
Värends Miljö är ett auktoriserat rörinspektionsföretag
via STVF, Sveriges TV-Inspektionsföretag. I och med
införskaffandet av en ny toppmodern filmbuss för
rörinspektion/TV-inspektion har vi nu tagit nästa steg
inom detta arbetsområde. Med filmbussen kan vi idag
inspektera vid nyproduktion, före driftsättning samt
större och äldre ledningar. Vi kan utföra konditionskontroller och snabbt lösa akuta problem. Allt dokumenteras och protokollförs enligt gällande normer.

Parallellt med satsningen på filmbussen har vi också
rekryterat en chaufför med mångårig erfarenhet av
fastighetsfilmning. Vi har spetsat vår kompetens och är
idag helt kompletta, något som uppskattas. Byggbolag
och andra kunder har nu en trygg helhetsleverantör
att luta sig mot.

Tryckning av vattenbrunnar
Om en vattenbrunn inte levererar kan en tryckning
utföras, för att få igång funktionen igen.

ADR-transporter
Vi har utbildad personal och alla tillstånd för att
transportera farligt gods. Vi håller också på att
etablera möjligheter för egen mellanlagring.

Vi kan flytande avfall
Njudung Avfallshantering AB
Flishult avfallsanläggning 1
574 94 Vetlanda

Tel: 0383 - 76 38 00
E-post: info@njudung.se
webb: www.njudung.se

Vi löser alla avloppsproblem!
Värends Miljö AB är ett serviceföretag inom renhållnings- och avfallsbranschen. Verksamheten grundades
2007 och har under de senaste åren haft en riktigt bra tillväxt. Idag har vi tolv bilar och arbetar främst i
Kronobergs och Blekinge län. Värends Miljö är ägarlett och uppbyggt från grunden, hos oss finns en gedigen
erfarenhet och en stor lokalkännedom. Det gör att vi kan vara väldigt flexibla och erbjuda en mycket hög
servicegrad. Vi är duktiga på att prioritera våra kunders akuta problem och att komma med lösningsförslag.
Det är ju vi som sitter på expertkunskapen.
Förutom snabb service innebär det också korta transporter, vilket är viktigt för oss då vi månar om miljön.
Allt i vårt arbete präglas av ett miljötänk, i alla led. Därför ser vi också till att materialet som vi tar hand om
kommer tillbaka till kretsloppet.
Vi löser alla typer av avloppsrelaterade problem och har inställningen att inget uppdrag är för svårt.
Att anlita oss ska helt enkelt kännas tryggt.
Välkommen!

Värends Miljö AB
Hantverksvägen 27
355 73 Gemla
Telefon, växel: 0470-78 88 48 / 0455-252 51
Jour, 24 timmar om dygnet: 0470–78 88 48
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