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Totalløsninger
indenfor fast og flydende

affaldshåndtering



HCS har for at imødekomme kunders krav om 
færre leverandører og mindre administration ind-
ført et landsdækkende affaldshåndteringskon-
cept, vi kalder ”HCS Totalkundeløsning”.

Som ”Totalkunde” hos HCS kan du nøjes med én ”Miljø-
partner”, uanset om opgaven drejer sig om håndtering af 
fast affald, fortroligt affald, flydende affald, bio/mad affald 
og/eller farligt affald. 

HCS er således Danmarks erhvervslivs naturlige ”Miljø-
partner”, uanset om du er en offentlig myndighed, stor 
eller lille erhvervsvirksomhed/ industrikunde og/eller 
landsdækkende hotel- og restaurationskæde. 

Ved at indgå en ”Totalkundeløsning” med HCS opnår du 
en række økonomiske og miljømæssige fordele, for  med 
den rigtige ”Miljøpartner” der sikrer den rette rådgivning 
og vejledning, går økonomi og miljø nemlig hånd i hånd, 
så det samlet bliver en ren Win/Win- løsning for dig at 
blive kunde hos HCS.

HCS Totalkundeløsning

HCS A/S Transport & Spedition
Salg & Udvikling: +45 43 29 98 53 eller +45 43 42 41 00 
HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup CVR nr. 71145816

Økonomiske fordele 
Én stærk ”Miljøpartner”, der kan rådgive, udvikle, imple-
mentere og overvåge din ”Totalkundeløsning” for alt dit 
affald.

Stordriftsfordele
Indsamling af affald hos 10.000 erhvervsvirksomheder; 
HCS driver egne Recyclinganlæg med betydelig omsæt-
ning af papir, pap og plast; HCS driver egne Genbrugs-
pladser, og alt dette lagt sammen sikrer vore kunder 
særdeles konkurrencedygtige og gennemsigtige priser 
på affald og de genanvendelige materialer. 

HCS tilbyder ydermere at ”overvåge” din virksomheds 
sortering, ”jo bedre sortering, jo bedre genanvendelse, 
desto bedre priser til dig som kunde”.

Du får samtidig  en nemmere administration, da du kun 
skal kontakte én ”Miljøpartner” uanset affaldstype, og 
dertil kommer fordelen ved ensartet rapportering og ét  
samlet grønt/miljøregnskab for alle affaldstyper, der også 
kan anvendes i et markedsføringsmæssigt perspektiv. 

Miljømæssig sikkerhed
HCS er miljøcertificeret ”ISO 14001” og bortskaffer alt 
affald efter gældende love og regler. 



Renovation

Affaldshåndtering af alle typer affald:

•	På	fast	rute	eller	efter	tilkald	for	afhentning	af	alle 
 typer affald.
•	Kundetilpassede	containerstørrelser	og	tømme- 
 frekvenser.
•	Rådgivning	og	vejledning	om	bedre	sorterings- 
 muligheder for højere genanvendelsesgrad.

Rapportering:

•	Fuldt	overblik	over	tømninger	og	affaldsmængder	 
 måned for måned.
•		Alt	affald	rapporteres	til	Miljøstyrelsen		efter	 
 gældende regler.
•	Løbende	overvågning	og	optimering	af	tømmefrekvens 
 og materieltyper.

Sug & Spul

Vi tilbyder fast tømning af følgende:

•		Fedtudskillere
•	Olieudskillere
•	Pumpebrønde,	vejbrønde,	sivebrønde,	magasinbrønde, 
 gårdbrønde etc.
•	Septiktanke,	faldstammer,	kloak,	spildevandstanke, 
 kemikalietanke etc.
•	Vandhuller	etc.

Vask og Rens:

•		Vask	af	affaldscontainere.
•	Vask	af	vej	efter	jordkørsel.
•	Industri-	og	højtryksspuling	etc.

Tv-Inspektion:

•	Brøndinspektion.
•	Hoved-	og	stikledninger	etc.

HCS A/S Transport & Spedition er en danskejet international transport- og miljøvirksomhed med en omsætning i 2011 på ca. 1.5 mia. kr.  
HCS A/S er miljøcertificeret efter ISO 14.001.2004 og er Danmarks erhvervslivs landsdækkende miljøpartner, idet HCS kombinerer høje miljømæssige standarder med 
økonomiske sunde landsdækkende totalløsninger inden for afhentning, transport, logistik og disponering af Danmarks erhvervslivs affald; om det er fast affald, flydende affald, 
bioaffald eller farligt affald for vore ca.  10.000 daglige erhvervs- og industrikunder, som vi sætter en ære i at servicere med engagement, ansvarlighed, præcision og kvalitet. 
HCS driver egne genbrugs- og recycylinganlæg strategisk placeret i Danmark og kan således sikre dig som kunde den bedste affaldsløsning. 
Se mere på www.hcs.dk.

HCS A/S Transport & Spedition
Driftsafdelinger	i	Danmark:	Sjælland:	43	42	41	00			•			Jylland:	86	40	70	88			•			Fyn:	66	16	90	55
HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup CVR nr. 71145816

Produkter og ydelser 


