SOMMERHUS SERVICE
NEMT FOR DIG

SKAL VI GØRE DET NEMT FOR DIG – OG GODT FOR DIT SOMMERHUS
Kom i gang med det samme og gør noget godt
for dit sommerhus.
SKADEteknik tilbyder en række services til dig og
dit fristed – der skal være lækkert og rart, når du
er i dit hus – det er her i hygger jer mange timer
hver sommer og året rundt.
Lugter der i dit hus? – lugter dit tøj, når du
kommer hjem fra dit hus?
Mistænker du, at der er fugt og skimmelsvamp, i
det hus, hvor du og børnene skal nyde fritiden?
Måske er der også borebiller?
Vil du helst bare holde fri, når du opholder dig i
dit sommerhus? – gider faktisk ikke at gøre rent,
og har slet ikke tid til at holde øje med huset, når
hverdagen kalder?

Vi desinficerer og minimerer lugtproblemer

Vedligehold og renovering er vigtigt, men jeg
tror det er bedst, at lade professionelle klare det
for mig. Tænker du det samme? Så skal du lade
SKADEteknik, gøre det vi kan, for dit hus – vi er
specialister i fugt, skimmelsvamp, indeklima,
desinficering, rengøring og følgeskader.
Tilkald eksperten…

LAD OS GØRE DET NEMT FOR DIG?
Vi giver dig et godt indeklima i sommerresidensen

VEND BLADET OG SE HVAD VI GERNE
VIL GØRE FOR DIG
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NÅR SÆSONEN SLUTTER
Vi tilbyder dig rengøring af hele boligen og dine møbler,
samt desinficering af huset inden vinteren. Det minimerer
risikoen for skader og dårlig lugt, når der skal åbnes op
igen.
Prisen starter ved kun kr. 1495,- og du slipper for bøvlet.
Lad os lukke ordentligt af…

HEN OVER VINTERHALVÅRET
Et koldt og tomt hus er ikke en særlig god idé – Vi vil gerne
sørge for, at dit hus har det godt, så skader undgås.
Derfor tilbyder vi at kigge efter huset for dig, 1-2 gange pr.
måned, hvis du f.eks. kommer langvejs fra. Læs mere på
www.skadeteknik.dk/sommerhusservice.
Vi tilbyder også at styre indeklimaet vinteren over, ved
enten en tilpasset affugtning eller montering af en
varmepumpe, der endda kan gavne dig hele året rundt.

NÅR SÆSONEN SKAL I GANG IGEN
Nu nærmer det sig, at du vil i sommerhuset igen, og
derfor foreslår vi en ny rengøring efter stilstanden. Vi
smider en *gratis ozonbehandling oveni, der desinficerer
og minimerer den indelukkede lugt, der kan komme i et
hus, med stilstand, hvis du køber en af vores
pakkeløsninger. Vi tilbyder mere end det… se på vores
hjemmeside, www.skadeteknik.dk.
Priserne starter fra kun, kr. 1495,-

*(+gratis ozonbeh. værdi kr. 1200,-)

VI TILBYDER OGSÅ EN FUGTUNDERSØGELSE
Vil du vide mere om tilstanden på dit sommerhus?
Start med et besøg af vores fugttekniker, og få
overblik. Vi kan hjælpe med fugtskader, lugt og
skimmelsvamp samt energiforbedringer, der gavner
indeklimaet.
Vi tester for skimmelsvamp i huset, når
fugtundersøgelsen giver mistanke om problemer.
Priserne starter fra kun, kr. 1250,-

Læs mere på www.skadeteknik.dk/sommerhusservice - du må også gerne ringe på tlf. 21 97 24 97

