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Kirkegårds- og Graverservice
HCS Kirkegårds- og Graverservice
HCS tilbyder bl.a. en gennemgang af kirkegårdens konkrete behov, og HCS kan opstille store såvel som små
containere til kirkegårdens affald m.v., og HCS sørger
også for enhver form for transport, samt bortskaffelse af
affaldet under hensyn til miljøet.

HCS kan bl.a. hjælpe kirkegården med:

Kirkegårde og gravsteder har i forbindelse med almindelig drift og vedligehold, herunder renhold af de
grønne arealer m.v. behov for at kunne bortskaffe sit
affald på en nem, effektiv og billig måde.
HCS A/S er ”ISO 14001”miljøcertificeret og godkendt til
at håndtere alle former for affald, og vi foretager på vores
kunders vegne al miljørapportering til myndighederne, og
behandler affaldet på HCS Genbrugsplads i henhold til
gældende lovgivning.

Opstilling og tømning af maxicontainere til eksempelvis,
have- og parkaffald, jord, sten og grus. Opstilling og
tømning af minicontainere til forbrændingsegnet affald og
papir, pap og plastik. Afhentning af have- og parkaffald,
jord, sten (gravsten til knusning) med ”grab”.
Muld, Grus, Sand, Perlesten m.v. leveres aftippet på anvist plads med grabbil eller i Big Bags

Hvordan kommer du videre?

Ring til HCS A/S, Salgs- og Miljøkonsulent Susanne
Hansen på 28458382 eller send en mail på kirkegaard@
hcs.dk, så du kan få et konkurrencedygtigt tilbud på en
skræddersyet løsning til kirkegården.

De almindeligt forekommende affaldsfraktioner som haveog parkaffald, jord, sten og grus er affald som de fleste
kirkegårde kun kender for godt, og på den baggrund tilbyder HCS således en skræddersyet løsning til den enkelte
kirkegård, samt det personale, der står for vedligeholdelse
af kirkegården og de grønne arealer.

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
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 recylinganlæg strategisk placeret
i Danmark og kan således sikre dig som kunde den bedste affaldsløsning. Se mere på www.hcs.dk.

