
VI ARBEJDER UAFHÆNGIGT AF ANDRE

Preben Hockerup A/S  



Hos Preben Hockerup A/S forvandler vi gammelt til nyt. Og selv om vi til dagligt
arbejder med nedbrydning og nedrivning i hele landet, er vi nænsomme og forsigtige. 
Det lyder måske ikke særligt foreneligt, så tillad os at forklare.

Vi er nænsomme, når vi sorterer materialer og skrot for at genbruge dem og skåne 
miljøet, så også den næste generation kan nyde den friske luft og grønne natur.

Men vi er også nænsomme og respektfulde, når vi tager hensyn til omkringliggende 
bygninger, trafik og vores medmennesker tæt på nedrivningen.

Tag ikke kun vores ord for det

Vi er ikke tilhængere af urealistiske løfter og udenomssnak. Hos Preben Hockerup A/S 
gør vi tingene ordentligt og rettidigt. I første forsøg. Hver gang!

Du behøver ikke tage vores ord for gode. Lyt i stedet til vores tidligere kunder og vores
certificeringer. Preben Hockerup A/S er nemlig en af de få nedrivningsvirksomheder i
Danmark, som er certificeret inden for både kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø.

Det er din garanti for, at vi udfører alle vores 
opgaver ansvarsfuldt og rettidigt inden for 
gældende lovgivning og på en miljøvenlig 
facon – uden at gå på kompromis med 
kvaliteten af vores arbejde.

HOS OS!
Er professionalisme og 
pålidelighed i højsædet

Certificeringer ISO 9001
Kvalitetsstyring
ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som
er anerkendt i hele verden, og er for mange
synonym med kvalitet og effektiv styring
samt en struktureret kundedialog. Ledel-
sessystemet går hånd i hånd med andre sy-
stemer, som du og din virksomhed måske
allerede benytter.

ISO 14001
Miljø
ISO 14001 er en international accepteret
standard, som danner grundlag for fastlæg-
gelse af miljøledelse, som kan anvendes til
enhver organisationstype i enhver industri.
Indholdsmæssigt er ISO 14001 bygget op
over standarden for miljøledelse OHSAS
18001.

 

   
      
    

 

     
      

     
   

      
       

      
 

    
     

      
       

    
 



Mere end 40 år i branchen
Vores rødder går dybt, men vi er fleksible og omstillingsparate. Hos Preben Hockerup A/S 
har vi mere end 40 års erfaring i nedrivningsbranchen, men vi forbedrer og udvikler os 
konstant.

I løbet af det næsten halve århundrede har vi spillet en afgørende rolle i tusindvis af 
projekter, hvor gamle og faldefærdige bebyggelsesområder er blevet erstattet med nye 
og moderne bygninger på en professionel og ansvarsfuld måde. Det er vi stolte over.

Ikke mindst fordi, at vi altid har vundet alle vores opgaver på retfærdig og lovlig vis. 
Hos Preben Hockerup A/S arbejder vi således altid uafhængigt af andre virksomheder 
i branchen og tror inderligt på, at det er de gode kunderelationer, 
som skaber flere kunder.

 

     
        

     
    

       
      
 

 

     
     

      
    

     
    

OHSAS 18001
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøledelse. Synliggør jeres forplig-
telse til et sundt og sikkert arbejdsmiljø
samt effektivt sikre en overensstemmelse
med lovgivningen.

Nøgletal
Byggeriets
Nøgletal er bedømmelsen af hvordan et
firma har løst udførte opgaver. Evnen til
bl.a. at overholde tidsfrister, mangelfri afle-
vering, arbejdsmiljø og kundetilfredshed
bedømmes. A er meget bedre end gennem-
snittet, B er bedre end gennemsnittet, C er
som gennemsnittet og E er meget dårligere
end gennemsnittet.

KLS-System
Kloakmester
KLS-systemets hovedformål er at varetage
elsikkerheden således, at ingen bliver udsat
for lysbuer eller elektrisk stød under arbej-
dets udførelse og således, at de færdige in-
stallationer lever op til stærkstrømsbekendt-
gørelsens krav.



VI ARBEJDER UAFHÆNGIGT AF ANDRE
PREBEN HOCKERUP A/S er en af de få nedrivningsvirksomheder som er certificeret inden for ISO 9001 (Kvalitetsstyring), ISO 14001
(Miljø) og OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø) på hele vores forretningsområde som er nedrivning og miljøsanering.

www.preben-hockerup.dk

1...er vi branchens bedste
Vi tør godt sige det. Vælger du Preben Hockerup 
A/S får du den bedste nedrivningsentreprenør på

markedet – både i forhold til pris, pålidelighed og ansvars-
bevidsthed.

2...er en aftale en aftale
Vi siger, hvad vi mener, og handler som vi lover. 

Du kan altid regne med, at vi holder vores aftaler –
uanset om det drejer sig om deadlines, ansvarlighed eller
noget tredje.

3...arbejder vi efter og 
overholder vi et etisk regelsæt
Vi forstår vores arbejde og ansvaret, der følger. 

Både i forhold til bæredygtighed, arbejdsmiljø og den frie
konkurrence. Vælger du Preben Hockerup A/S, vælger du
en helstøbt og ansvarsbevidst entreprenør.

4...arbejder vi uafhængigt af andre
Vi har nok i os selv. Det skal ikke lyde pralende 

eller arrogant, men vi tror på den frie konkurrence
og vigtigheden af at gøre sig fortjent til en opgave. Det har
vi gjort i over 40 år, og det bliver vi ved med i fremtiden.

5...agerer vi professionelt
Vi ved, at alle kunder er forskellige og har 
individuelle ønsker. Uanset dit ønske kan du 

regne med, at du, kunden, kommer i første række hos os. 
Vi finder sammen en optimal løsning til din opgave, som 
vi sørger for at løse professionelt med alt, hvad det 
indebære.

6...er pålidelighed i højsædet
Vi er til at stole på. Du bliver ikke efterladt i uviden-
hed hos os, men bliver løbende underrettet og 

informeret om opgavens status og eventuelle uforudsete
problemer og udfordringer – fra start til slut.

7...er vi ansvarlige
Vi holder af vores medarbejdere, omverden og 

medmennesker. Hos os kan du forvente et forsvar-
ligt udført arbejde, som tager hensyn og bidrager til en
bedre fremtid.

8...arbejder vi efter de 
nyeste miljøstandarder
Vi er nænsomme nedrivere. Med vores arbejde

kommer et stort ansvar for miljø og bæredygtighed, 
som vi værdsætter højt. Derfor er genbrug og ansvarlig
bortskaffelse af materialer en mærkesag for os, hvilket
også kommer til udtryk i vores miljøcertificering.

HOS OS !


