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We delete your problems!

 010-484 84 00

Vi har jour dygnet runt!
 

www.delete.se

We delete your problems!
Vi har den kompetens och den utrustning som krävs för att utföra de 
mest skiftande arbeten och ofta under extrem tidspress. Dessutom gör   
vi det på både ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. På många   
uppdrag är vi först på plats – vi har jour dygnet runt!

SKA100% – vår kvalitetsstämpel
Vi ställer oss i varje uppdrag följande frågor; Har jag rätt skydd som 
krävs för det arbete som jag ska utföra? Utför jag arbetet till vårt och 
kundens krav på kvalitét? Har jag rätt attityd i och till mitt arbete?   
Kan jag garantera att jag kan svara ja, till 100 % på dessa frågor?

Med kunden i fokus
Vi har hög tillgänglighet, innovativa lösningar och arbetar aktivt med 
ständiga förbättringar i våra kunders processer. Arbetet på Delete bedrivs 
i en miljö där fokus ligger på skydd, kvalitét och attityd. Delete har 
ISO9001 och ISO14001 certifieringar för kvalité och miljö.
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Delete på plats!
Industrisanering, rivning och ställningsmontage för industri- och bygg-
bransch. Vårt utbud av tjänster varierar en del mellan olika orter, men 
vi har alla en sak gemensamt; vi älskar att utföra det som de allra flesta 
ser som smutsigt, besvärligt, tungt eller farligt. Och dessutom gör vi det 
på både ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. 
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