Een uniek
totaalpakket

De Covik - kan elke klus aan.

✓ Bemesting
✓ Grondbewerking
✓ Zaaien
✓ Gewasverzorging
✓ Gewasbescherming
✓ Oogsten
✓ Maaien
✓ Gras inkuilen
✓ Grote balen persen
✓ Balen wikkelen
✓ Maaidorsen
✓ Maïshakselen en inkuilen
✓ Bemiddeling in meststromen en
verzorgen van VVO’s

Agrarisch
loonwerk
van a tot z

Voor het loonwerk beschikken
we over:

✓ Meer dan 20 tractoren
✓ Bemestingsmachines/mesttransport
✓ Grondbewerkingsmachines
✓ Zaaimachines
✓ Veldspuiten
✓ Hooibouwwerktuigen
✓ Balenpersen en -wikkelaars
✓ Hakselaars en combines
✓ Silagewagens

De Covik levert kwaliteit. Wij beschikken over:

✓ VCA-certificering
✓ SVMS-007-certificering
✓ VKL-certificering
✓ BRL-certificering
✓ Vakdiploma afvalstoffen (VIHB)
✓ Transportvergunning en vermelding op lijst van het NIWO
✓ Certificering voor toepassen en handelen in bestrijdingsmiddelen

Veelzijdigheid
heeft
een naam

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen
wij u advies geven over zaken als
(wetgeving rond) gewasbescherming en
mestverwerking.
Sneeuw en ijs

Daarnaast:

✓ Produceren wij gecertificeerd meng- en betongranulaat volgens BRL 2506
✓ Zijn wij lid van CUMELA, de officiële branchevereniging van loonbedrijven
in Nederland
✓ Voldoen we aan de eisen gesteld in de VGM Checklijst Aannemers

AgruniekRijnvallei Plant:
Uw teeltspecialist

Ook in de winter is De Covik u graag
van dienst. Overheden, bedrijven en
particulieren schakelen ons in voor
sneeuw-ruimen en gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden.
Ook leveren wij strooizout.

De Covik

Bel 0418-655944, www.agruniekrijnvallei.nl
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Kiezen voor De Covik is kiezen voor
jarenlange ervaring. De geschiedenis van
ons bedrijf gaat terug tot de jaren 50
van de vorige eeuw. In de loop der jaren
hebben wij grote expertise en veel
praktijkervaring opgebouwd in alle
disciplines waarin we actief zijn. Korte
lijnen en een no-nonsensementaliteit zijn
andere belangrijke kenmerken van ons
bedrijf.

grondverzet - loonwerk - sloopwerk - straatwerk - transport

Onze werkzaamheden bestaan uit:

De Covik is een veelzijdig bedrijf dat een uniek
totaalpakket levert op het gebied van grondverzet,
sloopwerk, afvalinzameling, transport en agrarisch
loonwerk. Overheden, aannemers, agrariërs, bedrijven
en particulieren vertrouwen op ons brede scala aan
diensten. Met De Covik heeft u één aanspreekpunt
voor zeer uiteenlopende werkzaamheden.
Dankzij ons uitgebreide machinepark en
team van veertig deskundige en betrokken medewerkers vindt De Covik voor
elke uitdaging een oplossing. Hierbij
streven wij naar volledige ontzorging van
onze opdrachtgever. Dit houdt in dat wij
ook zaken als vergunningaanvragen
of het afvoeren van grond op ons nemen.
Doordat we vrijwel alles in eigen hand
houden, zijn onze prijzen zeer concurrerend.

De Covik

De Covik is gespecialiseerd in alle
voorkomende werkzaamheden in de
agrarische sector. Dankzij ons uitgebreide,
hoogwaardige machinepark en vakbekwame, gekwalificeerde medewerkers
hoeven wij nooit ‘nee’ te verkopen.
Ons werkgebied bestaat uit De Achterhoek en Liemers en we zijn actief op het
gebied van o.a. grasteelt, maïsteelt en
akkerbouw.

Gecertificeerde sloper

Partner in recycling

Zo is De Covik gespecialiseerd in natuurbouw voor landinrichtingsprojecten.
Voor hoveniers en particulieren voeren
wij kleinschalig grondwerk uit, bijvoorbeeld voor de aanleg van een tuin.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het
aanbrengen van uiteenlopende soorten
rioleringen bij woningen of bedrijfspanden
of de complete aanleg van leidingen en
putten bij industriële installaties, inclusief
olie- en vetafscheiders.

De Covik is uw partner voor alle
denkbare sloopwerkzaamheden, van de
sloop van een geheel bedrijfspand tot
sloopwerkzaamheden in kleine ruimtes.
Hierbij nemen wij u als opdrachtgever
zoveel mogelijk uit handen. Niet alleen
de sloopwerkzaamheden zelf, maar ook
het advies vooraf, het aanvragen van de
sloopvergunning of het afvoeren en
verwerken van sloopafval. Slopen binnen
een totaalconcept, noemen wij dat.

Ook kunnen wij alle soorten verhardingen voor u verzorgen, zoals open
verhardingen, industrieplaatverhardingen
en gesloten verhardingen.

De Covik is een volledig gecertificeerde
sloper. Alle werkzaamheden worden
uitgevoerd conform BRL Veilig en
Milieukundig Slopen (SVMS-007) en
de veiligheidsvoorschriften van VCA*.
Daarnaast beschikken we over het juiste
materieel en de knowhow om elke
opdracht goed en op tijd uit te voeren.
Hierbij kiezen we altijd voor een veilige,
milieuvriendelijke sloopoplossing met
zo weinig mogelijk overlast voor de
omgeving en zoveel mogelijk hergebruik
van materialen.

De Covik kan een betrouwbaar bodemonderzoek op basis van NEN 5740
laten uitvoeren door een onafhankelijk
adviesbureau. Ook de partijkeuring
van een specifieke partij grond kunnen
wij verzorgen.

Groot in grondverzet
De Covik neemt uiteenlopende afvalstoffen in en verwerkt deze tot nieuwe
grondstoffen.

Levering bouwstoffen

Asbestsanering

Ook asbestsanering is bij De Covik in
goede handen. Wij kunnen een betrouwbaar asbestonderzoek laten uitvoeren
door een onafhankelijk adviesbureau op
basis van BRL 5052. Sloop en asbestverwijdering in één hand; met een zeer
efficiënte aanpak en scherpe tarieven
als resultaat.

De Covik is toonaangevend in grondverzet.Van het uitgraven van een vijver of
het aanleggen van een oprit tot het
complete grondwerk voor een bedrijfshal
of weg; wij beschikken over de juiste
machines en deskundig personeel voor
elke klus.

De Covik beschikt over een
uitgebreid machinepark:

✓ Babykraan
✓ Minikraan
✓ 2 midikranen
✓ 4 mobiele kranen
✓ 4 rupskranen
✓ 6 shovels
✓ Minishovel
✓ Trilapparatuur
✓ Laserapparatuur
✓ Vrachtauto’s

De Covik levert bouwstoffen onder
geldende normeringen aan zowel
bedrijven als particulieren.
Door eigen opslag zijn wij in staat
zeer snel te leveren.

Het gaat hierbij o.a. om:

✓ Bouw- en sloopafval
✓ Hout (A, B en C)
✓ Asbest
✓ Snoeiafval (zowel fijn als grof)
✓ Riet
✓ Puin
✓ Asfalt (niet teerhoudend)
✓ Schone grond
(met schone grondverklaring)
✓ Bemiddeling in overige grondstromen

Het gaat hierbij o.a. om:
✓ Metselzand
✓ Vloerenzand
✓ Grindzand
✓ Ophoogzand
✓ Zwarte teeltaarde
✓ Grind
✓ Brekerzand
✓ Menggranulaat
✓ Betongranulaat

Voor de recycling van puin beschikken wij
over een mobiele puinbreker. Het breken
van het puin tot menggranulaat 0/31,5
gebeurt onder KOMO-certificaat BRL2506.
De verschillende afvalstromen scheiden

MAN Apeldoorn
Ecofactorij 4
7325 WC Apeldoorn
Tel. (055) 750 15 00

Transito 11, 6909 DA Babberich
Tel.: 0316 - 247848 | www.kusterolie.nl

wij met onze mobiele zeefinstallatie.
Grondstoffen worden weer hergebruikt
als secundaire bouwstof, afvalstoffen
als hout of plastic transporteren wij naar
een erkende verwerkingsinstallatie.
Thuis in transport

De Covik is een logistieke dienstverlener in de breedste zin van het woord.
Door heel Nederland leveren we grond, halen we sloopafval op, transporteren we
afvalcontainers of vervoeren we schroot voor ijzerhandelaren.
Wij hebben de beschikking over:
✓ NCH containerwagens (met overdruksysteem)
✓ Kipperauto’s (met overdruksysteem)
✓ Kiptrailers (met overdruksysteem)
✓ Containers (6, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30 en 40 m3)
✓ Portaalarmvrachtwagen
✓ Diepladertransport

gespecialiseerd toeleverancier
voor transport-, loonwerken grondverzetbedrijven

Ruurlo B.V.

Bovendien kunnen zowel bedrijven als
particulieren met hun afval (uitgezonderd
chemisch afval, verfblikken, kitspuiten etc.)
terecht in ons depot. Daarnaast plaatst
De Covik ook afvalcontainers.

TLG RUURLO iS SpeciALiST in veLe meRken!!
AeROqUip hydRAULiek:
We maken terwijl u wacht hydrauliek slangen met ieder
gewenst type koppeling. in zowel 2 als 4 staalinlaag.
maten van ¼” t/m 1¼”.
FLeedGUARd:
Spoorstraat 60
7261 AG
Ruurlo filters leverbaar
volledig
assortiment
T 0573-451077
GUnneBO
hiJS- en heFdeLen
www.tlg-ruurlo.nl
GRAniT
deLen vOOR LAndBOUW en GROndveRZeT

www.man-dealer.nl/apeldoorn
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