Skader der afsløres øjeblikkeligt
mindsker dine omkostninger

En skade der afsløres øjeblikkeligt, giver dig den fordel at skadeomfang,
udgifter og gener ved genoprettelse er langt mindre.

Vandskader sker

Store skader

Omkostninger

Vandskaden sker, men opdages
ikke før lugtgener, skimmelsvamp eller tydelige skader
opstår i boligen. En vandskade der afsløres og behandles indenfor få timer, er ofte
enkel og billig at få udbedret.

Går der længere tid inden
skaden opdages, er der typisk
sket så stor skade, at skaden
bliver meget dyr, tidskrævende
og ganske besværlig for både
skadelidte og forsikringsselskab.

Det kan betyde genhusning af
beboerne i månedsvis. Udskiftning af trægulve, et skadet
køkken, affugtning, skimmelsanering og malerarbejde. En
omkostningsrig skade
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Vores online fugtmeldesystem
Med et fugtmeldesystem, er det hurtigt at blive opmærksom på fugt, vandskade og
temperaturudsving, handle hurtigt og derved mindske skadernes omfang.
SKADEteknik tilbyder et fugtmeldesystem der kan tilpasses enhver
bolig- og erhvervsejendom. Systemet er bygget op omkring en netportal og en online
mobiladgang. Dette betyder et hurtigt overblik for brugerne af systemet.

SKADEtekniks online fugtmeldesystem
Vores basissystem består af en gratis portaladgang
samt mobilapp for én bruger. I ejendommene der
ønskes overvåget, tilpasses og monteres vores
fugtmeldesystem.
Fugtmeldesystemet programmeres og aktiveres af
vores data afdeling og er herefter klar til at give
alarm ved skade og overblik på aktuelle data for
boligmassen.
Som administrator for flere ejendomme giver
vores netportal et hurtigt overblik på fugttilstande og opståede vandskader i lejligheder,
lagerrum, teknikrum og kældre. Opstår der en
vandskade i en lejlighed eller et teknikrum der
ikke besøges så ofte, alarmeres administratoren
øjeblikkeligt via mail og SMS, og hurtig handling
kan iværksættes.
En skybrudssituation med oversvømmede kældre i boligejendomme eller lagerbygninger giver
øjeblikkeligt respons fra systemet og et overblik der med det samme viser hvilke ejendomme der er
skaderamt. Med SKADEtekniks fugtmeldesystem kan man fremover dermed undgå at ende bag i køen.

Fakta: I skybrudssituationen der opstod over København i 2011 blev der f.eks.
anmeldt mere end 90.000 skader.

Anvendelse

Besparelser

Kontakt os

Systemet kan med fordel
anvendes i f.eks.:
Kældre og krybekældre
Teknikrum og –skakte
Lejligheder og rækkehuse
Hoteller og ferieboliger
Lagre og erhvervsejendomme
Byggepladser

Hurtig indsats ved skader giver
mindre omkostninger til skadeudbedringen. Forebyggelse af
skadebegivenheder giver ved
mange forsikringsselskaber også
gode kort på hånden ved forhandling af din police.

Ved spørgsmål om produkt,
montering eller andre spørgsmål vedrørende fugtmelder
eller fugt skader, sidder vi klar
til at besvare dine spørgsmål.

