Flere utfordringer – en leverandør
Vi har 24 timers vakt telefon 815 000 88
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HER ER NOEN AV VÅRE TJENESTER VI KAN TILBY
Tette rør og avløp
TV inspeksjon
Tømming av mobile toalett
Tømming av sandfang/slamkummer
Mottak av spillolje
Fjerning av oljetank
Tømming av fettutskillere
Tining av frosne vann og avløpsrør
Spyling av vei og parkeringsplasser
Feilsøking på vannrør
Trykktesting og kloring av vannrør

Tørrsuging
Tømming av septik anlegg
Montering av minirenseanlegg
Tømming av bensin/oljeutskillere
Fjerning av oljetank
Tankrengjøring og kontroll
Fjerning av spesialavfall
Høytrykksspyling
Graffitifjerning
Rotkutting i rør
Nye rør uten graving

RØRFORNYING UTEN GRAVING
Da benyttes eksisterende rør som form, det monteres en strømpe
inn i det gamle røret som herdes og røret blir som nytt.

Tømmeavtaler er god økonomi for kunder
Vi tilbyr en avtale på at vi skal komme til faste tider, dette legger vi inn i vår
database slik at du som kunde ikke trenger å passe på dette.
Riktig intervall er viktig når dette avtales slik at det kostnadsmessig blir
minimalt for kunden samtidig som vedlikeholdet blir ivaretatt

OLJETANK OG GRAVE TJENESTER
Nedgravde oljetanker kan vi godkjenne for videre bruk ved visuell kontroll av tilgjengelige rør og
deler pluss at vi tetthetsprøver tanken med luft. Har du fått krav om kontroll fra kommunen så ring
oss for tilbud. Oljetanken behøver ikke være tom.
Fjerning av oljetank
Vi graver opp deres tank og frigjør den for gass og leverer den på godkjent oppsamlingsplass. Du får
da et sertifikat for utregistrering som du leverer til kommunen.
Vi tilbyr også andre gravetjenester som bytte av rør tetting av lekkasjer osv.
Vi kan om nødvendig rykke ut på akutte hendelser på 1 -3 timer.

TØRRSUGING
VAKUUMSUGER MONTERT PÅ TILHENGER FOR UTLEIE
MED ELLER UTEN MANNSKAP
Den kompakte og fleksible Vakuumsugeren for utleie montert på tilhenger. Vakuumpumpe,
kapasitet 2100 cm3, maks vakuum 600 mbar. – kontinuerlig drift 500 mba.
ARBEIDSOMRÅDE: Stubbloftleire - Flis - løs leca - Grus - Sement - kalk etc. Suging av sand i
sandkasser f.eks. i borettslag -Støvsuging av garasjer og parkeringshus – Rengjøring av aske ved
store fyringsanlegg.

Om KLM Miljø AS
KLM Miljø AS har over 17 års erfaring, vårt nedslagsfelt er Oslo og
Akershus samt Hedmark og Oppland. Vi har 15 ansatte, totalt 12
store biler, 2 stk. TV inspeksjonsbiler og tre varebiler.
Vi har god kompetanse og kapasitet, som gjør oss til en stabil
samarbeidspartner.
Våre biler består av spesialbiler for slam og høytrykksspyling samt TV
inspeksjonsbil.
Som renovatør er vi vårt ansvar bevisst i forhold til miljø. Ved å
benytte KLM Miljø AS kan kunden være trygg på at avfall blir
håndtert riktig, samt etter gjeldene vedtekter og regelverk.
Kontakt oss
KLM miljø AS
Minne Industriområde, 2092 Minnesund
24 timers vakt telefon 815 00 088
Mail.klmas@online.no
Web: klmas.no

