Skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp i
boligen, kan vi hjælpe med prøvetagning
og bekæmpelse.

Vandskade & fugt

Har du været udsat for en vandskade,
kan vi hjælpe dig med fugtmåling,
nedrivning og affugtning.

Rengøring, Lugt og bakterier

Vi klarer stort set alle typer rengøring,
desinfektion og fjernelse af dårlig lugt,
derfor kontakt os endelig.

Asbest

Vi foretager prøvetagning om der er
materialer med asbestfibre i din
bygning, og kan sørge for korrekt og
forsvarlig bortskaffelse af dem.

Fugtsikring

Vi tilbyder dig forskellige løsninger til
sikring af din bolig så du undgår
fugtskader og skimmelsvamp.
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Vi hjælper vores kunder
Året rundt hjælper vi i Nordjylland vores mange kunder med opgaver der indebærer
bekæmpelse af fugt, vandskader, skimmelsvamp og rengøring.
På landsplan har vi mange gode samarbejdspartnere der på kryds og tværs af hele
Danmark, løser vores kunders opgaver.

Vores basale forretning

Vores udviklingsafdeling

SKADEtekniks basale forretning er bygget op
omkring skadeservice.

SKADEtekniks udviklingsafdeling er ikke bange
for at komme med nye løsninger der ikke
nødvendigvis er den bedste forretning for
skadeservicebranchen, men til gengæld giver
rigtig god mening for kunderne i form af store
besparelser og effektiv forebyggelse af skader.

Med vores mangeårige erfaring i behandling af
fugt- og skimmelsvampesager er vi for mange,
det naturlige valg til disse typer af opgaver.

Vi er ikke kun en skadeservicevirksomhed i Nordjylland
Vi er også en virksomhed med samarbejdspartnere indenfor brancher der landet over
løfter mange opgaver i fællesskab.
På landsplan tilbyder vi skadeforebyggende
løsninger og professionelt udstyr til kunder der
vil selv og til kunder der har fokus på at sikre sig
mod de store omkostninger bygningsskader kan
medføre.
Vi har fokus på at fremtidssikre boliger og
erhvervsejendomme mod konstruktionsrelaterede samt klimarelaterede fugt- og
vandskader.
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Gode relationer og tryghed
Vi samarbejder bredt, og har bl.a. gode kunder
indenfor brancherne:
Den almene og den private boligsektor
Forsikringsselskaber
Kommuner
Entreprenører og rådgivere
Skadeservice- og rengøringsbranchen

Kontakt os
Ved spørgsmål vedrørende fugtsikring, fugt- og
vandskader, skimmelsvamp og lignende, så
kontakt os endelig.
Vi sidder klar til en uforpligtende snak om jeres
udfordring.
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