
RENGØRING	  er	  også	  noget	  SKADEteknik	  tilbyder	  dig	  

*Den	  danske	  ordbog:	  ”Pernittengryn”	  meget	  nøjeregnende	  person	  der	  lægger	  megen	  vægt	  på	  petitesser	  og	  detaljer	  

Uden	  at	  prale,	  så	  er	  vi	  faktisk	  ret	  gode	  til	  rengøring.	  
Nogen	  vil	  kalde	  os	  ”pernittengryn”.	  (*se	  note	  i	  bunden)	  

	  
	  
	  

	  
Vi	  har	  en	  solid	  baggrund	  i	  bekæmpelse	  af	  skimmelsvamp	  hvor	  
mikroskopiske	  partikler	  skal	  fjernes	  samt	  mere	  end	  10	  års	  erfaring	  i	  en	  
branche	  hvor	  grundighed	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  ingredienser.	  
	  
SKADEteknik	  tilbyder	  rengøring	  for	  alle,	  private	  som	  erhvervsdrivende	  
i	  Nordjylland.	  
	  
-‐og	  endda	  til	  rigtig	  gode	  priser.	  
	  
	  
Lige	  hvad	  du	  har	  brug	  for	  i	  hverdagen	  
	  	  

• Flytterengøring	  
• Håndværkerrengøring	  
• Hovedrengøring	  
• Rengøring	  efter	  festen	  
• Ugentlig	  eller	  daglig	  rengøring	  

	  
	  
	  
Og	  til	  de	  specielle	  opgaver	  er	  vi	  et	  naturligt	  og	  nemt	  valg	  
	  

• Skimmelsvamp	  fjernes	  
• Asbest	  og	  kiselgur	  fjernes	  
• Lugtsanering	  efter	  dårlig	  lugt	  
• Desinficering	  efter	  skadedyr	  
• Rengøring	  efter	  døde	  dyr	  og	  mennesker	  
• Sociale	  tilfælde	  og	  forladte	  lejligheder	  
• Rydning	  og	  bortskaffelse	  af	  indbo	  

	  
	  
	  
	  
Det	  vil	  være	  helt	  naturligt	  at	  spørge	  hvad	  det	  koster	  at	  få	  os	  ud,	  så	  det	  
gør	  du	  selvfølgelig	  bare.	  	  Telefonnummer	  21	  97	  24	  97.	  
	  
Alt	  har	  en	  bagside.	  Vi	  har	  brugt	  vores	  til	  at	  uddybe	  vores	  tjenester	  til	  
dig,	  så	  værsgo´	  at	  kigge	  på	  den	  anden	  side	  også.	  

	  
	  



RENGØRING	  er	  også	  noget	  SKADEteknik	  tilbyder	  dig	  

*Den	  danske	  ordbog:	  ”Pernittengryn”	  meget	  nøjeregnende	  person	  der	  lægger	  megen	  vægt	  på	  petitesser	  og	  detaljer	  

Her	  har	  du	  så	  vores	  bagside…	  læs	  lidt	  mere	  om	  vores	  tjenester	  til	  dig,	  og	  skynd	  dig	  
bare	  med	  beslutningen,	  for	  der	  er	  ikke	  andre	  bagsider	  end	  den	  du	  ser	  her.	  	  
	  
	  
Vores	  tjenester	  
	  

• Flytterengøring	  er	  lige	  noget	  for	  en	  varmemester	  eller	  en	  beboer	  der	  vil	  til	  at	  flytte.	  Vi	  rengører	  simpelthen	  
boligen	  efter	  jeres	  ønsker	  og	  krav	  så	  boligen	  kan	  blive	  klar	  til	  en	  ny	  beboer.	  

	  
• Håndværkerrengøring	  er	  en	  nem	  lille	  rengøring	  hvor	  alle	  vandrette	  flader	  tørres	  over	  for	  støv	  efter	  en	  

renovering	  eller	  ombygning.	  	  
	  

• Hovedrengøring	  er	  igen	  et	  tilbud	  der	  udføres	  helt	  efter	  dine	  ønsker	  til	  rengøringen.	  Her	  indgår	  en	  grundig	  
tilbundsgående	  rengøring	  af	  hylder	  du	  ikke	  kan	  nå,	  fedt	  i	  køkkenet	  eller	  støv	  bag	  møbler	  der	  sjældent	  bliver	  
flyttet	  fra	  væggen.	  Vi	  aftaler	  forud	  hvad	  der	  skal	  ske.	  

	  
• Rengøring	  efter	  festen	  klarer	  vi	  for	  dig	  mens	  du	  klarer	  dine	  tømmermænd.	  Vi	  vasker	  gulvet	  og	  sætter	  

bordene	  på	  plads	  igen.	  
	  

• Ugentlig	  eller	  daglig	  rengøring	  kan	  være	  rart	  at	  slippe	  for.	  Så	  lad	  os	  runde	  hjørnerne	  så	  der	  altid	  ser	  nydeligt	  
ud	  i	  boligen	  eller	  på	  kontoret.	  

	  
• Skimmelsvamp,	  asbest	  og	  kiselgur	  er	  noget	  grimt	  noget	  der	  kræver	  professionelle	  rengøringsfolk.	  Det	  er	  os,	  

og	  vi	  klarer	  det	  så	  godt	  at	  resultatet	  sagtens	  kan	  klare	  en	  test	  bagefter.	  Når	  vi	  har	  været	  der	  kan	  du	  trygt	  
komme	  ind	  i	  boligen	  igen.	  

	  
• Lugtsanering	  kan	  være	  nødvendigt	  hvis	  der	  skal	  fjernes	  dårlig	  lugt	  efter	  røg,	  urin,	  opkast,	  døde	  dyr	  og	  urent	  

vand.	  Vi	  kan	  tilbyde	  nedrivning	  eller	  traditionel	  lugtrengøring	  alt	  efter	  sværhedsgraden	  af	  problemet.	  
	  

• Desinficering	  efter	  skadedyr,	  døde	  dyr	  og	  mennesker	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  undgå	  spredning	  af	  
sygdomsfremkaldende	  bakterier.	  Vi	  iklæder	  os	  maske	  og	  beskyttelsesdragt	  og	  gør	  området	  rent	  igen	  så	  lugt	  
og	  grimme	  efterladenskaber	  kommer	  væk	  med	  en	  tryg	  og	  professionel	  metode.	  

	  
• Sociale	  tilfælde,	  forladte	  lejligheder	  eller	  boet	  efter	  en	  død	  kan	  kræve	  rengøring	  af	  boligen	  og	  bortskaffelse	  af	  

indbo.	  Vi	  tilbyder	  at	  klare	  håndteringen	  og	  kan	  opmagasinere	  indbo	  i	  container	  indtil	  en	  godkendelse	  for	  
bortskaffelse	  foreligger	  eller	  bortskaffe	  med	  det	  samme,	  alt	  efter	  aftale.	  

	  
Kontakt	  os	  
	  
Har	  du	  en	  opgave	  til	  os,	  så	  giv	  et	  kald	  på	  telefonnummer	  21	  97	  24	  97	  og	  lad	  os	  aftale	  en	  tidsplan	  
og	  pris,	  så	  går	  vi	  i	  gang.	  
	  

	  


