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Mange kompetencer samlet på ét sted 

Vi er gedigne i vores arbejde med at løse vores kunders udfordringer med vandskader, fugt og 
skimmelsvampe. Løsningen af opgaverne er baseret på de nyeste teknologier og en prik over i´et i 
kvaliteten. 

Den omhu der skal til når man arbejder med at eliminere asbest og skimmelsvamp fra bygninger, har 
vi overført til de andre typer af opgaver vi arbejder med. 

Kvaliteten af det arbejde vi leverer på desinfektions- og rengøringsopgaver er derfor helt naturligt 
også af en høj standard. 

 

Samarbejde giver gode relationer og tryghed i opgaveudførelsen 

I forbindelse med almindelig service samt ved skader på bygninger og indbo, tilbyder vi et bredt 
samarbejde med: 

 Boligselskaber 

 Boligadministratorer 

 Kommuner 

 Industri og håndværk 

 Ejendomsmæglere 

 Skadeservicefirmaer 

 Forsikringsselskaber 

 Private kunder 

 

Kerneområdet er en vigtig del af vores forretning 

Vores kerneområde ligger på almen vidensdeling indenfor sager med fugt og skimmelsvamp samt  
kortlægning og håndtering af fugtskader med optimal affugtning ved både traditionelle skader og 
specielle eller vanskelige opgaver, hvor vi sætter fokus på: 

 Åbenhed omkring skimmelsvamp 

 Deling af viden om håndtering af fugt og skimmelsvamp 

 Minimering af omkostninger og gener ved affugtning 

 

Tilfredshed og præcision 

Det er nøgleord der har stor vigtighed for vores forretning.  

Præcision i vores hverdag skal ikke gå ud over den kvalitet vi leverer, hvorfor vores planlægning så 
vidt muligt, foregår i tidsintervaller med varsling om ankomst indenfor en aftalt ramme. Vores 
mål er at gøre opgaven færdig og først køre fra en opgave når vi er sikre på at kunden er tilfreds. 

 

Udvikling er altid på dagsordnen 

Vi holder os ajour med aktuel viden indenfor vores fagområde ved at være meget aktiv på de 
sociale platforme samt dele og engagere sig i vores kunders og samarbejdspartneres fremskridt og 
succeser.  

Vi har ligeledes øje på udvikling indenfor det tekniske område af vores forretning. Vi importerer 
og forhandler udstyr der gavner både vores kunder, samarbejdspartneres og egen forretning. 
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 Vi løser mange opgaver 

Skimmelsvamp, fugt og vandskader er vi helt sikkert det rette valg 
til at løse for dig.  

Flere års erfaring i korrekt håndtering af skaderne har gjort os til 
et naturligt valg for mange. Vejledning til varmemester og beboer 
omkring skimmelsvamp og en god viden, bringer sagerne i mål. 

Vi har værktøj med til at give dig indblik i din skade, så du kan 
tage de rigtige beslutninger til en retfærdig pris. 

 Fugtmåling 

 Affugtning 

 Sanering 

 Prøvetagning 

Den basale del af vores forretning er skadeservice, og med 
erfaring herfra, giver det et godt springbræt til også at udføre alle 
typer rengøring. Derfor skal du tænke på os når du står med en 
opgave hvor der står oprydning, rensning og rengøring på 
programmet. 

Det kan dreje sig om mange typer opgaver: 

 Hærværk 

 Dødsfald 

 Rotter 

 Kloakvand 

 Lugtgener 

 Fraflytning 

 Håndværkere 

Vi forhandler dataloggere o. lign. teknisk udstyr som ikke 
kun effektiviserer vores egne opgaver, men også hjælper 
vores kunder. 

Vores biler er monteret med GPS-tracking til styring og 
dokumentation. Kvalitetsrapporter udfyldes mobilt. 
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