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Velkommen til Poul 
Schou A/S. I dette 
katalog får du nemt 
overblik over de 
services, vi tilbyder 
– samt info om 
vores virksomhed.

Indhold
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Poul Schou A/S varetager de fleste typer transport-, miljø- og kran-
opgaver over hele Danmark med afsæt i hovedsædet på Logistikvej i 
Odense. 

”GRØNNE SCHOU” 
– sådan står der i vores logo. Men hvad betyder det egentlig…? 
Da vores logo blev designet i 1980’erne er det muligt, at nogen var meget 
fremsynede. I hvert fald blev det grønt. Om det varslede grønne tider, 
skal vi lade være usagt. Men faktum er, at logoet i dag i høj grad passer til 
den grønne profil, vi har valgt at arbejde meget målrettet med. 

Fokus på miljøet
Som en del af transport- og affaldssorteringsbranchen er det rigtig vigtigt 
for os at have stort fokus på miljøbelastningen. Vi ved at, det betyder 
meget for den samlede CO2-udledning i vores smukke land og natur, som 
vi gerne vil være med til at bevare og passe på. 

FN’s 17 verdensmål
Vi arbejder således dagligt ud fra principperne i FN’s 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling, og vi er stolt medlem af Green Building Council 
Denmark. 

CO2-neutral transport
Som vognmand og distributør kører vi hver dag mange kilometer – og 
hver dag er vi opmærksomme på at reducere vores brændstofforbrug så 
meget som muligt. Desuden kører vi kun i vogne, der lever op til de sær-
lige krav til kørsel i miljøzonerne – og vi har lanceret konceptet ”(Næsten) 
CO2-neutral transport”, hvor vi tilbyder vores kunder at tanke HVO-diesel, 
der reducerer CO2-udledningen med op til 90%. Samtidig rådgiver vi vores 
kunder i ansvarlig affaldssortering – til gavn for både miljøet og kundens 
økonomi.

Kompetente medarbejdere – og sikkerheden først
Hos Poul Schou A/S har vi den filosofi, at det kræver mere end et stort 
kørekort at transportere et emne fra A til B. Først og fremmest skal ’soft-
waren’ i form af kompetente medarbejdere være lige i skabet – og det er 
den hos os. Hver dag udfører vores erfarne stab opgaver, der involverer 
tungt maskineri, og derfor er sikkerheden den væsentligst bestanddel 
af den kvalitet, vi leverer til vores kunder. Af samme grund betragter vi 
gældende lovgivning som et minimumskrav, og vores flotte, velholdte 
biler er således også spækket med al den teknologi, der er med til at øge 
sikkerheden i trafikken.

Vores mål er at være…
1  Erhvervslivets primære valg som rådgiver, sparringspartner og udby-

der af fleksible og intelligente services inden for transport, logistik og 
affaldshåndtering 

2  Kendt som en serviceminded og miljøbevidst virksomhed, der agerer 
loyalt og troværdigt i markedet og altid leverer til tiden 

3  En spændende og udviklende arbejdsplads, der tiltrækker dygtige og 
engagerede medarbejdere 

4  En virksomhed, som vores medarbejdere er stolte af, og som un-
derbygger definitionen af en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst 
virksomhed.

Hvem er Poul Schou A/S?



Vores maxicontainer er især vel-
egnet til byggepladser, hvor store 
mængder affald skal bortskaffes. 

Er containeren samtidig rumdelt, 
muliggør den sortering og bort-
skaffelse af flere typer affald. Dette 
kan være særligt relevant på små 
byggepladser eller steder, hvor 
pladsen er trang. 

Vi tilbyder både åbne (høj og lav), 
lukkede og rumdelte maxicontai-
nere i nedenstående størrelser. 
Containeren kan tømmes hurtigt af 
en af vores mange containerbiler, 
der kører på Fyn.

Lukket maxicontainer
Fås i størrelser fra 7,5 til 25 m3 – 
kan leveres med lås, så du nemt 
styrer adgangen til containeren. 

Som basic-medlem 
hos DGNB rådgiver vi 
bl.a. om miljøoptimal 
transport af byggema-
terialer, affaldssorte-
ring og aflevering til 
genanvendelse.

Åben maxicontainer
Fås i størrelser fra 10 til 36 m3  

Rumdelt maxicontainer
Fås i str. 9, 12 og 20 m3 – som både 
lukket og åben container.

Råstoffer
Maxicontaineren egner sig også 
fint til levering og afhentning af 
råstoffer – vi både bringer og 
henter enhver type råstoffer, som 
du måtte have brug for; fra grus og 
sten til muldjord og flis. Vi rådgiver 
dig også gerne i materialevalget.

Affaldsrapport
Hold løbende øje med din virksom-
heds sortering og mængder – bliv 
tilmeldt og vær opdateret på din 
virksomheds grønne regnskab.

Maxicontaineren
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Vores mindste affaldscontainere 
er mini- og vippecontainere, der 
er velegnet til både virksomheder 
og institutioner med mindre af-
faldsmængder. Vi leverer mini- og 
vippecontainere til restaffald, pap, 
papir, plast, mad/drikkekartoner, 
flasker/glas, metal, tekstiler, men 
også madaffald og farligt affald 
kan bortskaffes i disse containere. 

Når affaldet opdeles, kan det 
genanvendes, og mini- og vippe-
containerne er derfor en meget 
miljørigtig løsning. 

Minicontaineren er forsynet med 
fire hjul, så den nemt kan flyttes 
rundt udenfor eller trilles indenfor. 
Den måler 78 cm i længden, 126 
cm i bredden og 136 cm i højden 
og kan indeholde op til 800 liter. 

Ved tilkald tømmer 
vi ofte din container 
samme dag – senest 
den efterfølgende 
hverdag – det kalder vi 
fleksibilitet!

Den findes også et nummer større 
med plads til 1000 liter. 

Vi leverer vippecontainere i følgen-
de størrelser og dimensioner: 
• 4½ m3  L237xB200xH115 cm
• 8 m3  L357xB200xH225 cm
• 16 m3 L560xB200xH250 cm

Mini- og vippecontainere kan 
leveres med lås, så du bestemmer, 
hvem der har adgang til den. 

Vi tømmer mini- og vippecontai-
nere efter faste planlagte ruter og 
ugedage. 

Ved tilkald tømmer vi ofte con-
taineren samme dag eller senest 
den efterfølgende hverdag – det er 
fleksibilitet, der virker! 

Mini- og vippecontaineren
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Sækken.dk er vores nyeste 
koncept, der tilbyder afhentning 
af diverse affald og levering af 
materialer – i sække. Sortér blot dit 
affald, så henter vi det og afregner 
pr. sæk, fraktion og vægt. 

Ordningen er særligt relevant på 
adresser eller lokationer, hvor der 
er svære adgangsforhold som fx i 
haver, på balkoner og i baggårde. 

På byggepladsen er sortering i 
sække en aldeles fleksibel løsning 
– du har blot sække liggende klar 
og kan straks sortere affald i flere 
fraktioner efterhånden som beho-
vet opstår.

Med en sække-løsning slipper du 

for en stor container på forto-
vet, villavejen eller i gården inde 
midt i byen. Vi aftaler blot, hvor 
du sætter sækkene – så klarer vi 
resten, inkl. korrekt håndtering og 
destruering. 

Ønsker du omvendt at få leveret 
sække med fx sand, grus, perle-
sten, flis, brænde fordi adgangsfor-
holdene på den givne adresse ikke 
tillader plads til en containerbil, så 
står vi også gerne for det. 

Sækkene leveres og afhentes altid 
med kran – stor eller lille afhængigt 
af opgaven. 

Afhentning/levering bestilles nemt 
og bekvemt på www.sækken.dk.

Sækken.dk – nem sortering, 
afhentning og levering i sække
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Med vores store 
udvalg af kraner kan 
vi levere og hente 
sække i haven, på 
stilladset og andre 
steder med snævre 
adgangsforhold.
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Har du et træ der står i vejen? Så 
kan vi hjælpe. Med vores motor-
savsklo, kan vi på afstand fælde 
træet fra toppen og ned, uden at 
nogen skal op og klatre. På den 
måde er sikkerheden i top, og vi 
udsætter hverken dig eller vores 
ansatte for unødvendig fare. Der 
er stort set ikke den opgave vi ikke 
kan løse, om dit træ er i vejen, for 
stort eller dødt, så klarer vi den.

Vores motorsavsklo er monteret 
på kranen, der rækker hele 25  
meter fra midten af lastbilen, så 
vi kan komme til de fleste steder 
også tæt på bygninger eller lignen-
de. Netop derfor er den velegnet til 
opgaver, hvor det ikke er nemt at 
komme til.

Når vi fælder dit træ, skal der 
ikke være plads til en faldende 
træstamme. Vi skærer træet ned 
i bider og lægger dem løbende i 
ladet på lastbilen. Ønsker du selv 
at gemme det det overskydende 
træ? Så lader vi det gerne ligge hos 
dig, og vi rådgiver også gerne om 
korrekt genanvendelse af træaf-
faldet.

Foruden vores motorsavsklo, kan 
vi medbringe motorsav, stubfræ-
ser eller topkapper, hvis der er 
behov for det.

Vi sørger også for de nødvendige 
godkendelser, hvis det kræves i 
forhold til omgivelserne eller den 
kollektive trafik.

Dansktræfældning.dk 
– en sikker og effektiv løsning

Effektiv fældning

Høj sikkerhed

Bortskaffelse



Dokumenthotellet varetager sikker 
håndtering af dokumenter – ty-
pisk for den arkivbelastede del af 
erhvervslivet samt den offentlige 
sektor. Vi arkiverer og beskytter 
dine dokumenter og øger værdien 
gennem forbedret tilgængelighed.

Når Dokumenthotellet står for 
opbevaringen af dine dokumenter, 
får du en professionel samarbejds-
partner, der har stor erfaring med 
at håndtere følsomme dokumen-
ter. Vi klarer alt fra afhentning, 
registrering og arkivering til opbe-
varing, fremfinding og levering.
Levering kan ske både fysisk og via 
sikker mail.

Ved registrering af dokumenter-
ne på arkivet indskrives dato for 
udløb. Når udløbsdatoen er nået 

Fleksibel opbevarings-
løsning afstemt efter 
din virksomheds  
behov for håndtering 
og tilgængelighed. 

kontaktes din virksomhed skrift-
ligt for en bekræftelse heraf – så 
sørger vi for sikker makulering af 
dokumenterne.

Alle processer hos os udføres 
naturligvis af sikkerhedsgodkendt 
personale.

Vi tilbyder fleksible løsninger på 
din arkivopbevaring – nøje afstemt 
efter din virksomheds behov for 
håndtering og tilgængelighed og 
under hensyntagen til krav om fx 
særlig temperatur og fugtighed. Vi 
har F&P sikringsniveau 40-S.

Dokumenthotellet – dit eksterne arkiv
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Det kan være både tidskrævende 
og irriterende at makulere doku-
menter og enheder med følsomme 
oplysninger. Og er det sikkert nok? 
Kan oplysningerne genskabes af 
personer med dårlige hensigter? 
Og hvad med miljøet? 

Spørgsmålene er mange – og 
svaret heldigvis enkelt. I vores divi-
sion Dansk Sikkerhedsmakulering 
tilbyder vi mobil makulering i hele 
Danmark. 

Det betyder kort og godt, at vi 
kommer ud på jeres adresse og 
makulerer materialet på stedet. På 
den måde sparer I masser af tid – 
og samtidig sikrer I jer, at materi-
alet ikke kommer i hænderne på 

GDPR

Complience

On site

unødvendige tredjeparter, ligesom 
det bliver korrekt genanvendt til 
gavn for miljøet. Du er velkommen 
til at overvåge hele processen.

Vi kan garantere, at materialet ikke 
kan genskabes, da vores makule-
ringsknive krydsmakulerer – i mod-
sætning til en stationær maskine, 
der typisk skærer i ’strimler’. 

Vores maskiner kan makulere så 
godt som alle typer materialer – fra 
papir og mapper til smartphones, 
memorycards og harddiske.

Vi leverer sikkerhedsbokse til papir 
i følgende størrelser:
• Plastbokse i 200, 400 og 660 

liter

Dansk Sikkerhedsmakulering  
– overholder I GDPR-reglerne?

§

• Alubokse i 200 liter
• Papbokse til skrivebordet 
• Papirsække

Alle bokse leveres med brevind-
kast og lås. 

Kontakt os for en sikker løsning!



Vi har et stort og 
kvalitetssikkert 
program for vores 
kraner, der sætter os 
i stand til at udføre 
mange forskellige 
kranopgaver.

Schou Kraner – varierede opgaver 
med optimalt udstyr
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I vores kran-division hjælper vi 
både private og erhvervskunder 
med løsning af diverse former for 
kranopgaver. Vi har mange års er-
faring med at køre både kranbiler 
og blokvogne, og vores vognpark 
er spækket med kraner i mange 
forskellige størrelser, der er opti-
meret til et væld af opgavetyper. 

Qua vores beliggenhed kommer 
vi nemt rundt i hele Danmark, 
og uanset om det drejer sig om 
containere, der skal flyttes fra A 
til B, både, der skal søsættes, eller 
materialer, der skal løftes højt og 
præcist, så klarer vi opgaven. 

Alt vores udstyr bliver sikkerheds-
godkendt en gang om året, og 
vores dygtige kranførere er altid 
opdateret med den nyeste viden – 
og sørger naturligvis for, at sikker-
heden til enhver tid er i top.

Har du brug for en kran til andet 
end blot et løft? Så hjælper vi dig 
med både løft og transport i vores 
afdelinger for henholdsvis træ-
fældning, distribution, båd- og/
eller maskintransport.
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Vores lastbilkraner udfører tunge 
og mere komplicerede løft i mange 
meters højde som fx byggemate-
rialer, byggeelementer, stålkon-
struktioner, skure, tunge pavilloner 
eller sågar tunge både og tunge 
maskiner. Vi tilbyder lastbilkraner 
op til 200 tm.

Har du brug for noget helt sær-
ligt, så kan vores mobilkran helt 
sikkert hjælpe dig. Kranen er både 
praktisk, men også utroligt stærk, 
hvilket gør den til en uundværlig 
del af vognparken. 

Som en del af vores kranprogram 
har vi en mobilkran fra Grove – en 
100 tonner. Det betyder, at den 
løfter op til 30 tons tæt på kranen. 
I strakt arm når den 52 meter 
op – og med flyjib på rækker den 

Transport

Hejs

Baksearbejde

yderligere 17 meter. Så der er næ-
sten ikke grænser for, hvad vores 
mobilkran kan klare.

Vi tilbyder løft og transport af sejl- 
og motorbåde. På specialbyggede 
biler håndterer vi såvel de helt små 
både som de helt store. På lad og 
trailere har vi hydraulisk bådstøtte, 
så båden hurtigt kommer på plads.

Vores medarbejdere besidder stor 
specialviden og års erfaring med 
selv komplicerede kranprojekter. 

Vi løser det hele – og giver på 
forhånd et estimat på opgavens 
omfang. 

Lad os give et tilbud på dit næste 
projekt.

Kran, mobilkran og bådtransport



Vi har tilbehør til lastbilkran som 
fx mandskabskurv, glassug, åg 
og pallegaffel, motorsav, grab og 
det lidt mere specielle Gerenuk 
glassug.

Alt vores udstyr til lastbilkran bliver 
sikkerhedsgodkendt en gang om 
året, så vi kan sikre dig den bedste 
kvalitet og den højeste sikkerhed 
på markedet. 

Vi tilbyder alle former for løft med 
lastbilkran og mobilkran og trans-
port af alle typer med blokvogn. 

Sikkerhed og 
fleksibilietet frem for 
alt! Vi foretager 
løbende kontrol af 
udstyr og materiel.

Vi tilbyder samlede løsninger med 
både kranbil og containere til fx 
byggepladser. Da vores kraner 
kommer i alle størrelser, er der 
næsten ikke grænser for, hvad vi 
kan håndtere. 

Du er velkommen til at kontakte 
en af vores disponenter for at høre 
mere om leje af kranbil. 

Kraner – udstyr

12



I vores maskintransport-division 
hjælper vi både landbruget og 
industrien i hele Danmark med at 
transportere maskiner fra A til B. Vi 
kører dagligt maskintransport på 
både Sjælland, Fyn og i Jylland, og 
vi har bl.a. entreprenørmaskiner, 
landbrugsmaskiner, fx mejetær-
skere og traktorer, skovmaskiner 
og maskiner til industrien med på 
ladet. 

Det er dog ikke kun maskiner, vi 
transporterer; vi flytter også gerne 
skurvogne, pavilloner, containere 
og andre store ting. Både i byer, på 
kryds og tværs af landet og ned ad 
markvejen.

Vores trailere og 
blokvogne kan klare 
det meste, og vi 
rådgiver dig gerne 
om mulighederne for 
transport af dit gods.

Uanset hvad vi transporterer for 
dig, sørger vi for, at dit gods altid 
er i sikre hænder; vores dygtige 
medarbejdere har en bred viden 
om mange forskellige typer af 
maskiner, og de ved, hvordan de 
skal transporteres på den mest 
optimale måde. 

Har du brug for vejledning i for-
bindelse med din transport, er du 
altid velkommen til at kontakte os.

Schou Maskintransport – sikker 
transport af fx maskiner og pavilloner
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Som en del af vores udlejningsaf-
deling tilbyder vi lagerplads fra 1 til 
25.000 m² – enten som lagerhotel 
eller som din eksterne lagerplads 
ved både akutte, midlertidige og 
permanente behov. 

Vores fornemmeste opgave er at 
passe rigtig godt på dine varer, 
mens de opbevares, og derfor 
finder vi altid de helt rette forhold, 
der egner sig til netop dit behov – 
på enten åbne, lukkede eller isole-
rede pladser med opvarmning:

1.  De opvarmede pladser er 
perfekte, hvis du fx har brug for at 
have dine varer delvist pakket ud i 
’eget rum’. 

2.  Vores lukkede lagerhaller er ide-
elle, når dine varer ikke tåler regn, 
frost eller direkte sol. 

3.  Vores udendørs opbevarings-
pladser er indhegnede og aflåst 
uden for normal arbejdstid, lige-
som ind- og udgange er videoover-
vågede. 

Schou Udlejning – lagerplads og 
lagerhotel
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På vores overvågede 
og fleksible arealer  
tager vi os af hånd-
tering af dit gods – in 
and out. Lagerløsning 
– så enkelt kan det 
gøres!
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I vores udlejningsafdeling tilbyder 
vi nem og professionel udlejning 
og levering af materiel – fra køre-
plader af jern og plast til skibscon-
tainere samt ramper og støtteben. 
Vi kan naturligvis levere contai-
nerne med forsikringsgodkendt 
Mavako-lås.

Skibscontainere
Vores 6-, 8-, 10-, 20- og 40-fods 
skibscontainere udlejes til både 
private og erhverv, og de er nøje 
udvalgt, så du får containere i høj 
kvalitet til en fornuftig pris. 

Skibscontainerne egner sig til et 
hav af løsninger – fx som lager-
container på en byggeplads eller 
i privaten – eller til opbevaring på 
en ekstern lagerplads hos os. 

Køreplader

Skibscontainere

Kranlevering

Skibscontainerne kan fås som 
standard eller high cube, isolerede 
eller isolerede med strøm, des-
uden kan de fåes som sidedørs, 
med døre i begge ender eller til 
køl.

Køreplader
Hos Schou Udlejning er vi også 
leveringsdygtige i CE-godkendte 
jern- og plastkøreplader af højeste 
kvalitet – plader, som vi udlejer og 
leverer ved hjælp af vores egne 
kranbiler. 

Vi udvælger vores køreplader ud 
fra krav om kvalitet, stabilitet, 
holdbarhed og bæreevne. 
Pladerne kan fås i jern, der måler 
2×3 meter med 14 mm. tykkelse og 
i plast, der måler 1x3 meter med 9 
mm. tykkelse.

Schou Udlejning – udlejning af materiel



Vores helikopterafdeling tilbyder 
flyvning med afsæt i H.C. Andersen 
Airport, Odense – eller et sted tæt 
på dig. Vi forestår alt fra rund- og 
bryllupsflyvning til godstrans-
port og VIP. Ingen opgave er for 
stor eller lille – og kun fantasien 
sætter grænserne. Book den dato, 
der passer dig – så arrangerer vi 
resten.

Vi tilbyder:
1  Oplevelser, fx flyvning ved 

bryllup, konfirmation, polter-
abend, jubilæum, fødselsdag 
eller firmafest. Vi sælger også 
gavekort, så du kan forære en 
uforglemmelig oplevelse til en, 
du holder af. 
 
 

Vi brænder for 
helikopterflyvning, 
og vores mission er 
at give vores gæster 
en uforglemmelig 
oplevelse.

2  Persontransport/VIP: Skal du 
hurtigt og bekvemt fra A til B? 
Så stig ombord på en helikop-
ter, og tag den direkte vej i lige 
luftlinje. 

3  Godstransport: Har du gods, 
der skal fragtes i en fart, kan 
dit gods flyve med os. 

4  Fotoflyvning: Har du en foto-
opgave, hvor dronen ikke kan 
følge med? Så tag helikopte-
ren. Vi har plads til tre perso-
ner og aftagelige døre.

Robinson R44 Clipper II er den 
perfekte maskine til at se verden 
fra oven!

Schou Helicopters
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Hos Schou Logistik & Transport 
tilbyder vi transport og distribution 
af produkter og varer i lukkede 
transportsystemer. 

Vi har stor erfaring med alle 
former for distribution af gods, 
uanset om det er kundens egen 
produktion i et lukket system eller 
som led i detailhandelen. Desuden 
har vi materiel og uddannede folk, 
der kan håndtere ’farligt gods’ som 
fx fyrværkeri.

Der er mange fordele i transport i 
lukkede systemer; du bestemmer 
selv ruten, læsse- og lossetider. 

Din virksomhed råder helt og 
aldeles over transporten og der-

Selvbestemmelse

Levering til tiden

Disponering

med undgåes ventetid ved øvrige 
kunder. Der er ingen spildtid- eller 
omkostninger i forbindelse med 
omlæsning – og samtidig minime-
rer du risikoen for skader på dine 
varer.

Vi tilpasser transporten til dine 
rutiner og processer. Sammen 
finder vi den bedste løsning til en 
holdbar pris. 

Uanset løsningen har du som 
kunde stor indflydelse på og selv-
bestemmelse over processerne og 
planlægningen. Vi tilpasser os altid 
dine ønsker og behov – og leverer 
kvalitet til tiden!

Lukkede transportsystemer

a



Poul Schou A/S’ historie rækker 
helt tilbage til 1940, hvor den nu-
værende ejer, Poul Henrik Schous, 
farfar grundlagde firmaet. Som 
alle andre vognmænd på den tid 
startede han op med en yderst 
beskeden vognpark, én bil og én 
kasse, som under krigen, på grund 
af manglen på benzin, blev afløst 
af én hest og én kasse. Efter krigen 
blev vognparken udvidet i takt med, 
at efterspørgslen på arbejde steg. 

Tre generationer, og de igennem 
tiden mange dygtige medarbejde-
re, har hver især været med til at 
præge og udvikle virksomheden til 
den totaltransportør, som firmaet 
er kendt for at være i dag.

Ved firmaets 25-års jubilæum i 
1965 bestod vognparken af 25 last-

Tre generationer har 
hver især været med 
til at præge og udvikle 
virksomheden til den 
totaltransportør, som 
firmaet er kendt for at 
være i dag.

biler under ledelse af anden gene-
ration, Jørgen Schou, som videre-
udviklede virksomheden med nye 
områder – heriblandt Affaldstrans-
porten og Dansk Sikkerhedsmaku-
lering. Siden 1993 har tredje gene-
ration, Poul Henrik Schou, ledet og 
tilført virksomheden den nyeste 
teknologi og udbygget firmaets 
kompetencer inden for logistik og 
distribution samt etableret bl.a. 
Dokumenthotellet, Schou Helicop-
ters og Sækken.dk.

Siden år 2000 er virksomheden 
vækstet kraftigt, primært gennem 
opkøb af andre virksomheder. Der-
ved er de eksisterende forretnings-
områder blevet styrket og udvidet 
med nye. I dag består vognparken 
af ca. 80 lastbiler, og firmaet be-
skæftiger ca. 130 medarbejdere.

Historisk set
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Jørgen Schou mellem Else og Grethe, 1973

Studenterkørsel

Vognparken består i dag af ca. 80 bilerI dag rummer ’vognparken’ også transport-
muligheder i luften vha. helikopter

Eksport i 1980’erne

Betonelementer til fragtcentralen. Jørgen 
Schou - 2. generation i firmaet - står på ladet

Poul Schou etablerede firmaet i 1940

Firmaets 50-års jubilæum, 1990. Poul Henrik, 
Grethe, Jørgen og Charlotte Schou

Poul Henrik Schou, tredje generation



Vi står klar til at servicere dig og din 
virksomhed – og vores fagspecialister rådgiver 

dig gerne, så du er sikret den helt rigtige løsning.  

Kontakt SchouGruppen
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Direkte kontakt til afdelingerne
Kraner  kran@poulschou.dk 70 30 04 60
Dansktræfældning.dk traefaeldning@poulschou.dk 70 30 04 60
Miljø, containere og affald miljo@poulschou.dk 66 16 33 88
Sækken.dk info@saekken.dk 66 16 33 88 
Studenterkørsel miljo@poulschou.dk 66 16 33 88
Maskintransport maskintransport@poulschou.dk 70 22 44 23
Udlejning udlejning@poulschou.dk 70 30 04 62
Transport & logistik national@poulschou.dk 70 30 04 63
Dansk Sikkerhedsmakulering dsml@dsml.dk 63 16 16 60
Dokumenthotellet dh@dokumenthotellet.dk 63 16 16 60
Schou Helicopters info@schouhelicopters.dk 70 30 04 61

Poul Schou A/S
Logistikvej 25B
5250 Odense SV

Tlf. 66 16 03 85
info@poulschou.dk
www.poulschou.dk

CVR-nr. 13246505

Sociale medier
#poulschou
#gronneschou
#grønneschou

@poulschou
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