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VÅR KOLL – DIN TRYGGHET
Destroy RC AB startades 1995. Sedan dess har vi genomfört 8 000 uppdrag i 
Stockholms län. Vi har runt 800 kunder och cirka 70 anställda. I vår maskinpark 
har vi allt från skruvdragare till maskiner på 25–30 ton. Vi kan riva väggen i din 
lägenhet, eller riva ett helt sjukhus.

Med andra ord, mångsidighet är vår styrka. Vi kan utföra allt från lättrivning/
tungrivning till asbestsanering och håltagning. Med vårt egna åkeri transpor-
terar vi bort allt material och vi har även en egen byggservicedel. Vi har full 
kontroll, en aktör är allt du behöver.

På tal om kontroll. Då har vi inte ens nämnt att vi arbetat med egna datasystem 
sedan 1999, där vi bokfört allt vi gjort. Det gör att vi har stenkoll på vad allt kostar, 
som kund kan du lita på att du alltid betalar rätt summa för det du beställt. Var-
ken mer eller mindre. Total ärlighet och ordning och reda är vår melodi, det vet 
vi att våra kunder uppskattar. En trovärdigare partner finns inte!

Cinemagrafi Webb-
ikon

360º 
panorama

GoZee: hur du kommer igång på  
30 sekunder

1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in  
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till  
din smartphone eller surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna  
med GoZee-ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande





Vi välkomnar alla våra befintliga kunder men även  
nya potentiella kunder att besöka oss. 

Smärgelvägen 9 A, 142 50 SKOGÅS

08-646 39 60

info@destroyer.se

Måndag – Fredag: 06.00 – 17.00
Lördag – Söndag:  Stängt
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Vår återvinningsanläggning i Gladö Kvarn är en Sveriges 
största och modernaste. Här kan du som företag lämna 
bland annat industriavfall, verksamhetsavfall, farligt 
avfall, tvätthallsslam, förorenade jordar och massor.  Vi 
hjälper dig att sluta kretsloppet till riktigt konkurrens-
kraftiga priser dessutom. 

För mer information kontakta någon av våra säljare: 
www.srvatervinning.se/srv-saljare

Du kan också ringa vår kundservice på :  
0200-26 46 00

MILJÖSÄKER 
HANTERING

KONKURRENSKRAFTIGA 
PRISER

VI LIGGER 
NÄRMAST

TAR EMOT ALLT  
AVFALL

Smarta avfallslösningar för ditt företag

BESÖK VÅR HEMSIDA
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