
Minimera kostsamma 
vattenskador och fuktproblem
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Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.  
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

HITTA SKADAN INNAN DEN UPPSTÅR 
OCH HANTERA RISKEN 
Vi hjälper din bostadsrättsförening med att: 

 Förebygga
  -Inventering och besiktning av BRF-beståndet
  -Förbättringsförslag

 Övervaka
   - Bevaka fastighetens lägenheter och utrymmen 

genom den senaste teknologin inom fuktövervakning

 Hantera
  -Rådgivning
  -Jourutryckning vid akuta läckage
  -Torkning och kontrollerad friläggning
  -Hantering och ansvar försäkringsärende

MINSKA TOTALKOSTNAD OCH HÖJ 
SAMTIDIGT KVALITETEN 
Vattenskador är historiskt sett en energikrävande 
och kostsam process. Med vår erfarenhet och 
egenutvecklade teknik hjälper vi er att förebygga, utreda 
och åtgärda vattenskador på ett sätt som skonar både 
plånbok och miljö.

Genom att noga ta reda på fastighetens brister och 
riskområden kan vi minimera antalet potentiella vatten- 
och fuktskador. 

Vi ser till att ni snabbt och kostnadseffektivt kan 
återuppta verksamheten, vilket sänker era kostnader och 
ökar bekvämligheten hos era boende.

Statusbesiktning Analys Förslag Installation Övervakning Hantering

Statusbesiktning395 kr/lgh och år.Ordinarie pris 695 kr/lgh(pris gäller avtal med tre års bindningstid.)
Få även 8% rabatt på våra övriga tjänster och 20% rabatt på maskinhyra.
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FÖRSTA STEGET – EN STATUSBESIKTNING  
AV FASTIGHETEN 
För att få kontroll över fastighetens skick behöver  
följande besvaras:

 Hur mår fastigheten idag?  

 Vilka risker finns?

 Vilka åtgärder bör göras?

Korrekta och tydliga svar får ni efter en utförd 
statusbesiktning. Vi genomför då en besiktning av ert 
bestånd, levererar en rapport med noterade risker och 
skador samt ger förslag på förbättringsåtgärder. Vi hjälper 
er att identifiera riskkonstruktioner och hitta skador innan  
de uppstår!

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. 

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. 

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

RING OSS DYGNET RUNT 
020-235 235 

eller maila 
order@polygongroup.com
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https://www.polygongroup.com/sv-SE/om-polygon/vart-ansvar/bestallningsformular/

