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Kingo®



Kvalitet og miljø altid  
i fokus
Kingo har konstant fokus på 
kvalitet, sikkerhed og miljø, 
og vi arbejder løbende på 
at udvikle og forbedre vores 
ydelser.  
Vi er certificeret indenfor :
ISO 9001 - kvalitet
ISO 14001 - miljø 
OHSAS 18001 - arbejdsmiljø.

Kvalitet til tiden – Kingo tager ansvaret
Demontering og skrotning af større og mindre anlæg udføres effek-
tivt og miljøstyret. Den teknologiske udvikling inden for industri og 
logistik medfører, at produktionsanlæg, maskiner, og transportsyste-
mer forældes og må fornyes eller fjernes. Kingo er, med sin viden og 
teknologi, klar til at påtage sig specielle og komplicerede opgaver. 

Kvalitetsikring fra A til Z
Når Kingo påtager sig en opgave, sikrer vores kvalitetssystem at alle 
aspekter af sagen bliver inddraget - fra projektøkonomi og miljø til 
sikkerhed og nabohensyn. Kombineret med vores faglige viden be-
tyder det, at kunderne trygt kan se myndigheder, naboer, og andre 
interesserede i øjnene. Kingo sørger for, at sagen udføres efter en vel 
tilrettelagt plan. 



Erfaring og kompetente løsninger
Gennem årtier har Kingo oparbejdet en betydelig mængde er-
faringer fra demontering og skrotning af fabriks- og havneanlæg, 
kraftværker, siloer, stålskorstene, vindmøller m.m. Summen af vores 
erfaringer kombineret med kompetente og løsningsorienterede 
medarbejdere betyder, at vi kan foreslå og gennemføre løsninger, 
som ellers ikke ville komme på tale. Løsninger, som sparer tid og 
penge for kunden - og som skåner miljøet til gavn for os alle. 

Grundigt forarbejde og omhyggelig planlægning
Inden vi udfører en demonteringsopgave analyserer vi sagen for 
miljø-risici og undersøger lokaliteten for miljøfarlige og sundhedss-
kadelige stoffer. Er der f.eks. rester af olie, pcb, bly eller asbest, finder 
vi en forsvarlig og effektiv løsning til at fjerne stofferne og minimere 
miljøpåvirkningerne.
      

”Flot arbejde, hurtig 
besked om pris, hurtig 
udførelse, flinke men-
nesker - vi er super 
tilfredse”
Lykke Sko

“Fint arbejde, udført til 
tiden og med perfekt 
service”
EM-Fiberglas A/S



Optimal økonomi for skrotningsopgaver
Ved demontering og skrotning af større anlæg har værdien af rest-
produkterne afgørende betydning for økonomien. Kingo har arbej-
det med genanvendelse i flere generationer. Vores entrepriseledere 
har fingeren på pulsen og finder frem til de mest økonomiske løs-
ninger – uden at gå på kompromis med sikkerhed og miljøhensyn.

Kingo er specialister
Hos Kingo vil vi være de bedste på de fagområder, hvor vi arbejder. 
Demontering og skrotning af jernkonstruktioner er et af vores ker-
neområder. Står du med en opgave af denne type, er vi altid parate 
til at drøfte den med dig.
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