
DEN LEDANDE EXPERTEN PÅ 
FUKT OCH INOMHUSMILJÖ I 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
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Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. 
Att vara kundernas partner i alla situationer där fukt-  och vattenfrågor uppstår är 
en självklarhet för oss. Med rikstäckande närvaro finns vi på plats när du behöver oss 
som mest!

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, 
fukt- och miljöproblem i byggnader.
www.polygongroup.se

BEHÖVER NI HJÄLP MED FUKT, 
INOMHUSMILJÖ OCH VATTENSKADOR 
Hos oss kan din bostadsrättsförening bland annat få 
hjälp med: 

	Fukt- och vattenskador

	Läcksökning 

	Konsulttjänster inom skadeutredning, 
fuktsakkunnigtjänster, utbildning och inomhusmiljö 

	Temporär klimatkontroll

	Radonmätningar

	Sanering

	Rådgivning inför renovering, ombyggnation och tillbyggnad 

Det betyder att vi exempelvis kan hjälpa er 
med torkning vid vattenskada, besiktningar, 
fuktstatusinventering, omfattningsmätning, utredning 
av inomhusmiljö och rådgivning. 

MINSKA TOTALKOSTNADEN OCH HÖJ 
KVALITETEN - SAMTIDIGT! 
Vi tar noga reda på skadornas omfattning för att minimera 
behovet av rivning. Att riva och återställa byggnader är 
en kostsam process, även för miljön. Med vår erfarenhet 
och egenutvecklade teknik hjälper vi dig att utreda och 
åtgärda skadan. Vi ser till att ni snabbt kan återgå till 
normal verksamhet. Det sänker era kostnader och ökar 
bekvämligheten för de boende. 

VI UNDERSÖKER RISKKONSTRUKTIONER 
Tänk på att många äldre fastigheter har riskkonstruktioner 
i våtrum. Vi hjälper er gärna att ta reda på om just er 
fastighet är drabbad genom att göra stickprover i enstaka 
lägenheter.



INARBETAD ORGANISATION OCH PLAN ETT 
MÅSTE VID SKYFALL
Vid större skador såsom vid skyfall gäller det att arbeta 
systematiskt för att få till en både tids- och kostnadseffektiv 
skadehanteringsprocess. Då vi anlitas i en sådan krissituation 
använder vi oss därför av det upplägg vi genom erfarenhet 
och kunskap funnit mest effektivt. Översvämningar kan 
orsaka betydande skador på egendom, förstöra ägodelar och 
vara mycket känslomässigt påfrestande. Polygon har stor 
erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner att 
hantera efterverkningarna av en översvämning. 

Upplägget för hur ett ärende hanteras beror på skadans 
omfattning och drabbad konstruktion.

 

VÄLUTBILDADE MEDARBETARE OCH 
AVANCERAD TEKNIK 
Polygon fokuserar på att minimera totalkostnaden 
för dig som kund. Strävan är alltid att hjälpa dig med 
helhetslösningar och att minimera miljöpåverkan. 

Vi vet att varje situation är unik och tar reda på vad som är 
viktigast för dig innan vi utformar en lösning - skräddarsydd 
eller standard. Oavsett vad du och din bostadsrättsförening 
behöver är vi alltid vid din sida. 

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, 
fukt- och miljöproblem i byggnader.
www.polygongroup.se

NÅ OSS DYGNET RUNT 
Polygon arbetar förebyggande, vi kan göra en insats under en 
viss tidsperiod och hjälpa dig att begränsa en skada. Nå oss 
dygnet runt på 020-235 235 eller lägg enkelt din beställning 
på www.polygongroup.se. 

RING OSS DYGNET RUNT 
020-235 235 

eller maila 
order@polygongroup.com


