
Hurtigt tilbage til hverdagen

recover.dk

Professionel rengøring og rensning af 
procesudstyr og tanke døgnet rundt. 

BIOGAS



Hurtig respons i hele Danmark 
 

Ved uheld og skade i biogasanlæg er hastighed og professiona-
lisme afgørende for, hvor stort driftstabet bliver.
 

Hos Recover er vi fremme inden for højst 60 minutter i hele 
landet, fra det øjeblik vi modtager skaden. Vores medarbejdere 
er trænet i at prioritere optimalt på stedet, så vores kunder kan 
komme hurtigt tilbage til hverdagen. 

 
Tømning og rengøring af tanke
 

Med over 35 års erfaring inden for industriservice er vi  
eksperter, når det kommer til tømning og rengøring af tanke.
 

Alt efter opgaven bruger vi slamsugere eller mammutsugere for 
hurtig og effektiv tømning af tankene. Når tanken skal rengøres, 
vil det fra gang til gang vurderes, hvilken afrensningsmetode, 
der giver det bedste resultat samtidig med, at tanken afrenses 
så skånsomt som muligt.

 
Rengøring af udearealer m.m.
 

Foruden rengøring af selve tanken både indvendigt og udven-
digt, hjælper vi også med rengøring efter spild og lækager på 
arealerne omkring tankene. Det kan være rengøring af haller, 
grave eller udearealerne omkring tankene. 

Sikkerheden
 

Uanset om miljøet anses som farligt eller ej, er sikkerheden 
grundlæggende hos Recover. 
 

Vores medarbejdere er uddannede til at overvåge de atmos- 
færer, der er i lukkede rum med godkendte gas- og iltdetektorer, 
og vil derfor altid være udstyret med tankredningsudstyr, hvis 
situationen kræver det. 
 

Vores kunder kan således være sikre på, at vores arbejde altid 
udføres uden at gå på kompromis med sikkerheden.

 
Beredskabsaftale
Kritiske driftsstop kræver hurtig aktion, uanset hvornår der er 
brug for assistance. Hos Recover er det muligt at blive særligt 
prioriteret kunde ved at indgå en beredskabsaftale med  
dertilhørende VIP nr.  
 

Er du interesseret i en beredskabsaftale, så kontakt din lokale 
kontaktperson. 

 
Døgnbemandet vagtcentral 
  

En skade rammer altid ubelejligt – og kan ramme på alle tider af 
døgnet. Med vores døgnbemandede vagtcentral sikrer vi derfor, 
at du kan få hjælp uanset tidspunktet.



Landsdækkende service
Døgnvagt: +45 70 100 888

Navn:

Telefon:

E-mail:

Din lokale kontaktperson hos Recover:

recover.dk Tlf.: +45 70 100 888mail@recover.dk


