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Din partner vid 
byggnadsskador

När det oväntade och oönskade händer. Oavsett om det är en brand, en 
vattenskada eller exempelvis vandalisering får det ofta stora konsekvenser 
för den drabbade verksamheten eller den boende. Företag och verksamheter får ofta 
stora kostnader för stillestånd eller omlokalisering, medan det för boende kan bli stor påverkan i 
hemmamiljön.

På Polygon vet vi vad som krävs i de olika faserna i återställningsprocessen efter skador. Vi kan med erfarenhet, 
kunskap och resurser finnas vid din sida genom hela projektet. Från att skadan upptäcks till dess den drabbade 
verksamheten kan återupptas normalt eller den boende flytta in i sitt återställda hem.

Med våra 260 anställda i Sverige och vår koncerns globala styrka har vi kompetens och resurser att hjälpa vid alla 
typer av och storlekar på uppdrag. Oavsett om det gäller att avfukta en vattenskada, sanera efter en brand eller 
frilägga inför en återuppbyggnad gör vi det snabbt, effektivt och på ett sätt som hjälper dig att spara tid och pengar 
i ditt projekt. 

Bo Lundin 
Försäljningschef

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

ALLTID VID DIN SIDA.

http://www.polygongroup.se


BRETT UTBUD AV TJÄNSTER 
Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader, vid såväl akuta händelser som 
efter långvarig påverkan. Vårt breda utbud innefattar bland annat tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, 
konsulttjänster inom skadeutredning, sanering, rivning och läcksökning.

Avfuktning
Torkinsatserna anpassas för att minimera tidsåtgång och maximera 
uttorkning, samtidigt som energiförbrukningen hålls nere med 
egentillverkade maskiner. Teknisk utrustning behövs, men avgörande 
är en kompetent tekniker som väljer rätt torkmetod i alla typer av 
miljöer, material och konstruktioner. Då fukt- eller vattenskada är ett 
faktum kan vi snabbt vara på plats och se till att dina kunder snarast 
möjligt kan återgå till ordinarie verksamhet med minimala avbrott och 
lägre total skadekostnad som följd. 

• Minimerad tidsåtgång med välplanerad torkinsats
• Kompetenta och erfarna tekniker
•  Torkning i alla typer av miljöer, material och konstruktioner

Sanering och Rivning
Polygon erbjuder saneringstjänster och skadeservice framförallt 
relaterade till fastighet och lös egendom, alltid i återställande 
syfte. Vi utför sanering och rivning i alla bostads-, kontors- 
och industrimiljöer. Arbetet bygger på aktiv dialog med 
samarbetspartners för planering av tids- och kostnadseffektiv 
återuppbyggnad med minimalt materialspill. Vi hjälper vid 
oväntade händelser såsom vattenskada och brand, men även vid 
planerade renoveringar.

•  Hjälp vid akut händelse och planerad renovering
•  Kunskap i byggkonstruktion och material
•  Aktiv dialog för planering av tids- och kostnadseffektiv 

återuppbyggnad

Konsulttjänster
I vissa fall är det uppenbart att något är fel eller skadat i byggnaden, ibland är diffusa problem 
och ohälsa bland de som använder lokalen orsaken till uppdraget. Som expert inom alla 
fuktrelaterade områden tar vi reda på orsaken till problemet, bedömer problemets omfattning 
och orsak samt lämnar åtgärdsförslag. Vi utför även miljöinventeringar inför renoveringar 
för att upptäcka farliga material och ämnen, detta i allt från villor via flerbostadshus till mer 
komplexa byggnader.

Vi kan nämligen mäta allt! Fukt, luftflöden, radon, asbest, koldioxid, partiklar, 
kemiska föroreningar, mikroorganismer och mycket mer i både byggnader och 
ventilationssystem. Arbete i förebyggande syfte eller åtgärder när skadan redan 
har uppstått - oavsett finns vi alltid vid din sida.

•  Spetskompetens inom skadeutredning, byggteknik och fukt
• Miljöinventering - farliga ämnen och material inför renovering
• Mäter allt från fukt och radon, till mögel och föroreningar



HUR KAN VI UNDERLÄTTA I 
VARDAGEN? 
Tillit och engagemang viktigt för samarbetet
Tumleheds Bygg AB - Patrik Liffner, Polygons distriktschef 
för sanering och rivning i Västra Götaland 
Tumleheds Bygg är ett byggserviceföretag som 
specialiserat sig på försäkringsskador. Lyhördhet och 
engagemang är några av deras ledord, vilket gjort att de 
valt ett nära samarbete med Polygon. 

Mattias Jakobsson, 
projektledare på 
Tumleheds Bygg, 
berättar mer om 
varför samverkan i 
uppdragen fungerar 
så bra:  
 “Vi vet att Patrik på 
Polygon och hans 

team levererar med kvalitet, alltid enligt avtal och inom 
utsatt tidsram”, menar Mattias. “Ett unikt tillvägagångssätt 
för Polygon är att samtliga i teamet, för att korta ledtider, 
har mandat att själva ta direktkontakt med berörd 
part i projektet om frågor uppstår”, fortsätter han. 
“Återkopplingen är alltid snabb och vi erhåller utmärkt 
dokumentation i form av bilder och rapporter på det sätt 
som vi på Tumleheds Bygg önskar. Vi har fått en väldigt 
bra personlig relation och som partners både ger och tar 
vi i form av uppdrag. Men framförallt litar vi till 110% på 
att Polygon uppfyller de krav och den engagemangsnivå 
som krävs för ett smidigt och lyckat samarbete,” uttrycker 
Mattias.

Gedigen kunskap och utförlig 
dokumentation prioriteras
Axela AB - Christer Husman, Polygons distriktschef 
Avfuktning i Stockholm 
Axela är ett byggföretag som utför renovering, 
ombyggnad och tillbyggnad över hela Storstockholm, 
Norrtälje och Uppsala. I vissa uppdrag sker samarbete 
genom ramavtal med försäkringsbolag, men även annars 
väljer Axela att samverka med Polygon. Gedigen kunskap i 
sakfrågor och utförlig dokumentation värdesätts högt på 
företaget, vilket är en anledning till varför 
valet görs.
Alex Borgvall, försäljningsansvarig på Axela, varför anlitar 
ni Polygon? 
“Via ramavtal är vi partners i ett stort antal mängdskador 
per år. Men även om det gäller vattenskador utanför 
avtalet väljer vi ofta Polygon på grund av deras 
engagemang och otroliga kompetens i frågor gällande 
fukt”, säger Alex. “Målet för oss båda är att kunden ska 
komma tillbaka till sin vardag så snabbt som möjligt. En 
del i processen är såklart korta ledtider, vilket underlättas 
av bra kommunikation på personlig nivå, men även rapp 
dokumentation med foton och rapportering i Meps”, 
förklarar han. “Detta arbetssätt i kombination med att 
löften och tidsramar hålls är viktiga faktorer till fortsatt 
effektivt partnerskap”, avrundar Alex.

Med effektiv inventering 
minimeras överraskningar
Paras Bygg AB - Viktor Sahlén, fuktkonsult Skåne
Paras Bygg har många års erfarenhet av såväl 
utförandeentreprenader som totalentreprenader. 
De anser att kunskap, hållbara lösningar och goda 
relationer är viktigt för att få till ett för alla lönsamt 
projekt. 
Andrés Tobar, platschef på Paras Bygg ger ett exempel 
på varför de arbetar med Polygon:
“En renovering av samtliga badrum i en 
bostadsrättsförening planerades”, berättar Andrés. “För 
att veta ifall ämnen som asbest och PCB skulle möta 
oss vid rivning av våtutrymmena, anlitade vi Polygon för 
en miljöinventering. För att veta ifall utrymmena även 
behövde avfuktas 
efter rivningen 
genomförde 
de samtidigt en 
fuktstatusbesiktning” 
förklarar han. 
“Genom att arbeta 
med experter kan 
man effektivisera 
och hålla nere 
provtagningskostnaderna eftersom rätt prover tas 
på rätt plats baserat på erfarenhet och kunskap inom 
byggteknik och material. Det är bättre att kunna 
planera in en eventuell sanering av PCB i golvet än att 
få en kostsam överraskning mitt under renoveringen”, 
menar Andrés. 
Han fortsätter: “Polygon vet verkligen vad de gör. 
Framförallt har de en otrolig spetskompetens i alla 
frågor gällande fukt och de vet hur farliga ämnen ska 
hanteras. De kan bedöma helheten av en byggnads 
status helt enkelt. Det är viktigt för oss att projekten 
löper smidigt och effektivt och med Polygon som 
partner har det absolut åstadkommits”.
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Vi förebygger och avhjälper vattenskador, 
fukt- och miljöproblem i byggnader. 
www.polygongroup.se

ÖPPET DYGNET RUNT

Ring oss dygnet runt på 
020-235 235 eller

maila till 
order@polygongroup.com

TJÄNSTER I HELA SVERIGE

• Avfuktning 
• Konsultverksamhet  
• Tillfällig klimathållning

TJÄNSTER SANERING OCH RIVNING 

Utbud finns i områdena kring Stockholm, 
Göteborg och Sundsvall samt i Mälardalen 
och Dalarna.

LÄTTARE UPPFÖLJNING OCH 
TYDLIGA KALKYLER I MEPS
Johan Roos, Polygons Distriktschef Sanering  
Norra Dalarna 
Meps, portalen där samtliga parter och steg i 
projektets återställningsprocess är lättöverskådliga. 
Hur kan Polygon stötta byggarna lite extra den vägen?
“Genom Polygon långa erfarenhet av kalkylering 
gällande sanering och rivning, underlättar vi för 
byggaren genom att skapa och förse med färdiga 
‘fastpris-kalkyler’ över vår del i processen”, klargör 
Johan. “En rivningskalkyl med materialbehov 
för återställande, vilken blir utgångsläge för 
återuppbyggnaden. Dessa tydliga kalkyler sparar tid 
åt byggaren som kan fokusera på de egna insatserna”, 
förklarar han.
“Ytterligare en positiv aspekt är att utförlig och tydlig 
dokumentation som foton och rapporter laddas upp 
direkt i forumet. Det sparar platsbesök för hantverkare 
såsom rörmokare och elektriker då de redan i 
bildarkivet kan se vilket material osv de bör ta med 
sig för att lösa uppgiften”, förmedlar Johan. 
“Även ansvarig skadehandläggare på försäkringsbolaget 
gynnas av tydligheten då kommunikation och 
uppföljning av skadeprocessen blir överskådlig, 
vilket möjliggör täckande återkoppling till den 
skadedrabbade”, understryker Johan.
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