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Ett kraftfullt samarbeteEtt kraftfullt samarbete  

 

Marknaden kräver helhetslösningar!Marknaden kräver helhetslösningar!  

För att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning har vi  

etablerat ett samarbete som gör detta möjligt. Under en 

längre tid har Industrimiljö VÄST AB och Ducimus AB  

tillsammans arbetat fram ett gemensamt koncept inom  

sprängning & sanering.  

 

Utvecklingsarbetet har gett resultat och vi kommer erbjuda  

Er denna helhetslösning, inom en snar framtid. 

 

Vårt mål är att bli ytterligare en av aktörerna på marknaden. 

Det som skiljer oss mot våra konkurrenter är att våra 

verksamheter inte enbart arbetar med sotsprängning  

och sanering av pannor. Vi har fler ben att stå på och  

behöver inte ta höjd för låg orderingång i våra kalkyler. 

 

Detta gör att vår prisbild väsentligt kommer att skilja sig från 

den som nu råder på marknaden. 



www.industrimiljovast.se 

Per Lindgren Tel: 054-86 44 60 

 

Industrimiljö VÄST AB är ett saneringsföretag med huvudkontor i Skattkärr, strax utanför 
Karlstad, och filialer i Örebro och Skövde. Företaget har ca 35 årsarbetare.  

Vårt saneringsarbete bedrivs främst inom större industrier, byggföretag, kommuner och 
landsting. Verksamhetsområdet sträcker sig, över hela Sverige och en bit in i Norge. Vårt 
långvariga arbete inom sanering har gett oss stor erfarenhet och mycket kunskap. Verktyg 
som idag används för att effektivisera våra arbetsmetoder och utrustning.  

Våra kunder återfinns inom kraftvärmeverk, process– järn– stål och livsmedelsindustrin  
Ett gediget kunnande och stor erfarenhet minskar stopptider och garanterar våra kunder 
bästa resultat. 
Företaget har tre centrala arbetsområden: SANERING, BLÄSTRING, HÖGTRYCK 
Dessa tre arbetområden arbetar som fristående enheter med egen arbetsledning och  
personal. Samtliga enheter samarbetar och kompletterar varandra när arbetet kräver detta. 
Vi är certifierade inom både kvalitet & miljö. Implementering av CSR pågår. 
 
Vi satsar inte på att bli störst men vi ska vara bäst. 

www.duscimusab.se 

Martin Andersson Tel: 070-40 30 601 

Ducimus utför alla typer av sprängningar. Allt från traditionell bergsprängning till rivning- 
betong- sot & saneringssprängning. Vi hanterar alla tändsystem på marknaden med en  
mycket bred kunskap om hur olika sprängämnen fungerar i olika material och miljöer.  
Vårt breda arbetsområde är under ständig utveckling. Med väl genomtänkta lösningar på 
nya problem anpassar vi oss snabbt och klarar sprängningsuppdrag i allt tuffare miljöer. 
 
Ducimus AB eftersträvar att utföra varje jobb på ett kvalitetsmässigt utomordentligt sätt.   
Företaget ska stå för nytänkande och  positiv utveckling i branschen. Att ständigt förbättra 
yrkesskickligheten och utveckla kompetensen gör att vi  kan ligga i framkant och samtidigt 
säkerställa ett bra resultat.  
 
Vi ska alltid göra vårt yttersta för att tillgodose kundens önskemål. Genom genuint ärlig 
dialog med våra kunder skapas och bibehålls långvariga och goda relationer. Det är viktigt 
att kunden alltid känner sig välkommen hos oss och vi vill möjliggöra det så gott det bara 
går för kunden att känna sig delaktig i vårt arbete. 
 
Ducimus AB är medlemmar i och verkar för BEF, Bergsprängnings  
Entreprenörernas Förening samt är Auktoriserad Bergsprängare.  
Vi ska föra ut budskapet om vikten av att anlita en Auktoriserad Bergspräng-
are och på det sättet verka för hela branschens uppsving, kvalitetsmässigt 
och säkerhetsmässigt. 
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Ducimus AB. 

  

  Vill Ni bli en av våra Vill Ni bli en av våra   

  referensanläggningar?referensanläggningar?  

 

Vi behöver referensanläggningar! 

Anläggningar där vi kan utföra vårt arbete i ett nära samarbete 

med Er och där Ni som nöjd kund kan stå bakom vår affärsidé.  

 

Som referensanläggning kan vi erbjuda Er ett pris som ligger  

minst 50% under det rådande marknadspriset på sprängsotning. 

 

Vårt arbete utförs självklart i enlighet med alla gällande 

säkerhetskrav i branschen. 

 


