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INDUSTRISERVICE

Recover er ikke kun skadeservice. Faktisk 
er skadeservice en afledt gren af vores 
oprindelige service, industriservice.

I ind- og udland hjælper Recover eksempelvis 
medicinalindustrien, fødevarebranchen, 
energiselskaber, hospitaler med 
specialrengøring og sanering. 

Opgaverne spænder fra årlig totalrengøring 
af kantinekøkkenet hos en lille virksomhed, 
til rengøring og desinficering af store 
procesanlæg i medicinalbranchen og i 
industrien. 

Alle opgaver, der ligger uden for den 
daglige rengøring hos private og offentlige 
virksomheder, udføres, herunder også 
socialrengøring for boligselskaber og 
kommuner.

INDUSTRIRENGØRING

Recover kan løse mange opgaver inden for 
industrirengøring. 

Vi tilbyder rengøring og desinfektion af:

-  industrikøkkener
-   produktionsudstyr, -haller og -bygninger
-   industrilaboratorier.

Vores medarbejdere har stor viden og erfaring 
inden for industrirengøring, og vi kan derfor 
tilbyde industriservice til den tunge industri 
med stor faglighed og kompetence således, at 
der opnås den mest attraktive løsning.

Vi arbejder med dedikerede fagfolk, som ser 
en ære i at løse alle opgavetyper.

Recover udfører industrirengøring over hele 
landet.



HØJDERENGØRING

Hos Recover løser vi 
opgaver i store højder og 
svært farbare områder, 
som eksempelvis 
rengøring af tag, 
tagrender, nedløb, 
ovenlysvinduer m.m.

Vores erfarne 
medarbejdere vælger 
altid den bedste og mest 
skånsomme metode 
således, at opgaven 
udføres så skånsomt og 
effektivt som muligt.



VENTILATIONSRENS

Professionel inspektion og 
rengøring af ventilationssystemer 

Rene ventilationsanlæg er 
en forudsætning for et godt 
indeklima, og kan forhindrer råd 
og svampesygdomme i at udvikle 
sig i bygninger. 

Hvis der er fedt og snavs i 
urene kanaler og anlæg, øges 
tilsvarende energiforbruget, lige 
som brandrisikoen stiger.

Løbende eftersyn

Vi udfører også tilsyn 
og kortlægning af 
ventilationssystemerne. 

Erfaringsmæssigt bør anlæg 
rengøres hvert 3. til 5. år. I 
forbindelse med rengøring, 
beskriver vi eventuelle fejl og 
mangler på anlægget, ligesom vi 
tilbyder udskiftning af filter, når 
nu vi er i gang.

Rengøring

Rengøringen omfatter fjernelse 
af støv, smuds og fedtlejringer. Vi 
tilbyder bl.a. ventilationsrens til:
-   marine og offshore
-   kommercielle bygninger og 

boligselskaber
-   industrivirksomheder mv.

-   offentlige bygninger og 
institutioner.

Efter skader:

Efter sod-, røg-, og brandskader 
skal ventilationssystemet, 
som en del af et skadestop og 
efterfølgende genopbygning 
samt reetablering, altid 
kontrolleres og renses.

VENTILATIONSRØR FØR RENGØRING

VENTILATIONSRØR EFTER RENGØRING



VENTILATIONSRØR FØR RENGØRING

VENTILATIONSRØR EFTER RENGØRING

FACADE- OG GRAFFITIRENS
Har du brug for graffiti- eller 
facadeafrensning, tilbyder vi 
denne service med de rette 
maskiner og miljøvenlige 
midler. Vi sørger for, at 
overfladerne hurtigt fremstår 
som nye igen.

Afrensning sker med f.eks.:
-   hedvandsrensning
-   tøris- eller lavablæsning.

Ønskes der en afsluttende 
imprægnering, er vi også 
behjælpelig med denne del.



SOCIALRENGØRING

Recover varetager med fuld 
diskretion opgaver med 
socialrengøring i boliger, hvor 
der af den ene eller anden 
årsag er brug for rengøring og 
desinfektion af bygninger og 
inventar. 

Hos Recover har vi altid en 
respektfuld tilgang til opgaven, 
og vi ved, at disse opgaver 
skal håndteres i respekt for 
den enkelte borger og dennes 
familie. Når boligen skal saneres, 
sker håndtering og bortkørsel 
af indbo (affald) mv. i tæt 
samarbejde med involverede. 

Vi tilbyder også rengøring og 
tømning af dødsbo, når boet er 
frigivet af skifteretten.

Recover garanterer fuld 
diskretion. 





SANERING

Professionel håndtering af 
asbest-, bly-, kviksølv- og PCB-
sanering

Hos Recover har vi specialister i 
sanering af bygninger, hvor der 
er konstateret farlige stoffer, som 
eksempelvis asbest, bly, PCB og 
kviksølv. 

Eksempelvis i forbindelse 
med bygningsrenovering og 
udskiftning af proces- og 
produktionsanlæg, afdækkes 
oftest uønskede stoffer, som skal 
fjernes.

Vi hjælper tilsvarende brand- og 
beredskabsmyndigheder med 
sanering efter brandskader, 
hvor der ved slukningsarbejdet 
erfares farlige stoffer, ligesom vi 
renser branddragter og materiel, 
der er blevet kontamineret af 
farlige stoffer.

Vi sikrer korrekt bortskaffelse 
og dokumenterer det udførte 
arbejde. 

Afklaring af omfang sker 
altid i samråd med relevante 
rådgivende ingeniørfirmaer, 
firmaers miljøansvarlige eller 
øvrige involverede parter 
således, at saneringsarbejdet 
udføres efter klare rammer 
og aftaler, og på baggrund 
af gældende lovgivning og 
vejledninger.



OLIE- OG KEMIKALIE UDSLIP

Professionel og effektiv olie-
sanering

Recover hjælper efter paraffin- 
og olieudslip.

Recover har oparbejdet 
erfaring og udviklet metoder 
og løsninger til håndtering af 
forskellige former for forurening.

Vi dokumenterer altid 
vores arbejde med 
afslutningsrapporter og 
billeddokumentation. 

 

SPECIALRENGØRING 

Rengøring efter skadedyr 

Vi foretager rengøring 
og desinfektion efter 
skadedyrsangreb. Vi anvender 
miljøvenlige produkter, som 
ikke skader omgivelserne, børn, 
husdyr m.m.

Der lægges altid, som en del af 
opgaven, en fast plan for evt. 
vare- og lagerkassation mv., med 
afsæt i gældende lovgivning og 
evt. forsikringsdækning mv.



BYGGEPLADSSERVICE

Vi tilbyder:
-   rengøring på byggepladsen
-   rengøring af 

mandskabsmoduler
-   afrensning af facader og 

bygningselementer.

Vi hjælper entreprenører 
med løbende renholdelse på 
byggepladsen således, at næste 
entreprenør kan starte sin 
opgave uden forsinkelser og 
besvær.

Vi holder rent, så risikoen for 
arbejdsulykker og tværfaglige 
konflikter minimeres.  

Recover renser også facader, 
lofter og gulve for beton-, fuge- 
og malerrester etc., så de er klar 
til montagehold og malere.

SYDSLAM A/S

Sydslam er en del af Recover.

Sydslam udfører alle former 
for tunge industrielle 
rengøringsopgaver med brug 
af slamsugere, højtryksanlæg, 
mammutsugere etc., 
eksempelvis:

-   slamsugning
-   kloakspuling
-   højtryksspuling
-   mammutsugning
-   betonrenovering med højtryk
-   forebyggelse af 

oversvømmelser og 
vandskader.

Sydslam har mere end 30 års 
erfaring og råder pt. over:
-   6 mammutsugere
-   7 højtryksbiler
-   7 slamsugere.



JK KLOAKSERVICE A/S

JK Kloakservice er tilsvarende en 
del af Recover.

JK Kloakservice rykker 
altid hurtigt ud, og løser 
kloakproblemer af enhver 
karakter for både private, 
erhvervsdrivende og det 
offentlige, eksempelvis: 

-   slamsugning og 
højtryksspuling

-   stoppede faldstammer og 
afløb

-   tømning af trix- og septiktanke
-   kloakrensning
-   TV-inspektion
-   medlem af DTVK 
-   fjernelse af faste aflejringer og 

rødder.

JK Kloakservice har mere end 15 
års erfaring, og kører overalt på 
Sjælland, Lolland og Falster. 

JK Kloakservice er aut. 
kloakmester og aut. rottefænger.

JK Kloakservice råder pt. over:
-   12 slamsugere
-   6 TV-inspektionsbiler
-   1 lille 2 akslet slamsuger til 

kørsel i baggårde.



Døgnvagt +45 70 100 888

Region Vest

Frederikshavn Yard
frederikshavn@recover.dk

Randers
randers@recover.dk

Aarhus
aarhus@recover.dk

Aalborg
aalborg@recover.dk

Aulum
aulum@recover.dk

Mors
mors@recover.dk

Vejle
vejle@recover.dk

Esbjerg
esbjerg@recover.dk

Haderslev
haderslev@recover.dk

Region Øst

Hvidovre
hvidovre@recover.dk

Hillerød
hilleroed@recover.dk

Holbæk
holbaek@recover.dk

Vordingborg
vordingborg@recover.dk

Maribo
vordingborg@recover.dk

Odense
odense@recover.dk

Rønne / Bornholm
bornholm@recover.dk

Industri- og kloakservice       

JK Kloakservice A/S
jkkloak@recover.dk  |  Tlf.: +45 5927 4702
www.jkkloak.dk

Sydslam A/S
sydslam@recover.dk  |  Tlf.: +45 7020 5141
www.sydslam.dk

Landsdækkende skade- og industriservice
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