
Din expert på vattenskador, 
fukt och inomhusmiljö

www.polygongroup.se
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Strävar du också efter att få kontroll på fukt?
Polygon och AK-konsult är din expert i alla frågor 
som gäller fukt. Med de främsta specialisterna inom 
fukt och inomhusmiljö, torkteknik och klimatkontroll 
samt miljö och hållbarhet bidrar vi till att minska din 
totalkostnad.

Polygon Sverige och AK-konsult hanterar 
vattenskador, konsulttjänster, temporär klimathållning, 
sanering och läcksökning. När du anlitar oss kan du 
känna dig trygg med att vi har hög kompetens, att vi 
använder ny teknik och att vi minimerar miljöpåverkan. 
Faktum är att vi ofta har utvecklat egen teknik för att 
hjälpa våra kunder med effektiv avfuktning med låg 
energiförbrukning. Därför har vi idag en maskinpark 
med mycket hög kapacitet även för stora skador. Vi 
har också ett eget laboratorium för att kunna ge dig 
snabba besked med hög tillförlitlighet. 

Din specialist på fukt
Våra råd baseras alltid på fakta och sakförhållanden. 
Därför kan vi också skräddarsy helhetslösningar eller 
erbjuda specialisttjänster genom byggnadens alla 
skeden från förstudie till rivning. 

Bland våra tekniker och konsulter har vi en hög 
andel av byggdoktorer, fuktsakkunniga och 
experter inom våra respektive områden. Vi har 
också specialistkompetens för att hjälpa er med 
miljöcertifiering av byggnader, miljösamordning 
eller verksamhetsstöd med hållbar affärsutveckling 
i din byggnad. Den gemensamma nämnaren i alla 
erbjudanden är vår höga kompetens inom fukt. 
Det gör oss unika på marknaden.

Öka lönsamheten och håll tidplanen
För dig som kund betyder det att vi hjälper dig att 
hålla tidplanen i byggprojekten genom att förebygga 
problem med fukt, klimat och inomhusmiljö. Vi bidrar 
också till högre lönsamhet eftersom dina kostnader 
för förseningar och akuta åtgärder minskar. Dessutom 
minimerar vi behovet av rivning och återställning som 
ofta är en onödigt stor kostnad.

Med lång erfarenhet och hög kompetens hjälper vi dig 
att förutse problemen, men också att lösa dem om de 
redan har uppstått. Under tiden delar vi gärna med oss 
av vår kunskap, och utbildar dig och dina leverantörer 
under arbetets gång. 

Förstudie 

Projektering Förvaltning 

Entreprenad Rivning



Effektiva insatser 
Polygon och AK-konsults tekniker och konsulter 
genomför utredningar och insatser med minsta möjliga 
åverkan och utan att störa er ordinarie verksamhet. 
Vi ser också till att ni snabbt kan använda lokalerna igen, 
oavsett om det är kommersiella lokaler som kontor 
eller bostäder. 

Alltid vid din sida
Polygon och AK-konsult lyssnar, bedömer och åtgärdar. 
Våra tekniker och konsulter är vana vid att möta 
personer som har drabbats av en skada. Med empati 
och lyhördhet hjälper vi er att hantera situationen som 
har uppstått, vare sig det är en vattenskada eller skadlig 
inomhusmiljö som beror på fukt. 

Hög affärsetik
Vara i utvecklingens framkant har vi också sjösatt 
ett omfattande internt utbildningsprogram i regler 
för anti-trust, anti-korruption och en intern 
Uppförandekod. Med hög affärsetik bidrar vi till 
att driva utvecklingen framåt. 

Vi erbjuder bland annat:
•  Skadeutredning
•  Fuktskadeutredningar
•  Torkuppdrag vid fukt- och vattenskador
•  Fuktinventeringar
•  Fuktsäkerhetsarbete i ny- och ombyggnation
•  Klimathållning av stora lyftvolymer
•  Inomhusmiljöutredningar
•  Mätning och provtagning
•  Läcksökning 
• Sanering
•  Egenutvecklad teknik för effektiv avfuktning
•  Miljöcertifiering, miljösamordning och 

hållbar affärsutveckling

Snabba fakta: 
•  Specialister inom fukt och inomhusmiljö,

torkteknik och klimatkontroll samt miljö 
och hållbarhet.

•  Vi förebygger och löser vattenskador,
fukt och miljöproblem i byggnader.

•  Vi hjälper dig att hålla tidplanen och öka
lönsamheten i byggprojekten.

•  Vi har höga krav på god affärssed och
Uppförandekod.

Trygghet, pålitlighet och snabba resultat

Sveriges främsta  
experter på tre områden

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, 
fukt- och miljöproblem i byggnader

Torkteknik  
Klimatkontroll

FUKT

Miljö Hållbarhet

Fuktsäkerhet  
Inomhusmiljö



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

Om Polygon och 
AK-konsult  
Polygon och AK-konsult erbjuder tjänster 
inom fukt-, vatten-, och brandskador, 
konsulttjänster inom skadeutredning, 
fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, 
tillfällig klimatkontroll och läcksökning.

Vi är ledande på våra respektive områden 
och strävar alltid efter att hjälpa företag 
med helhetslösningar, använda ny teknik 
och minimera miljöpåverkan.

Jour 24h 
020-235 235

Luleå

Skellefteå

Härnösand

Sundsvall

Gävle

Kungälv

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Malmö, Lomma

Östersund

Mora

Falun
Borlänge

Västerås

Skövde

JönköpingBorås

Växjö

Sölvesborg

Kalmar

Karlstad

Örebro

Uppsala

KirunaKiruna

Piteå

Örnsköldsvik

Umeå

Bollnäs

AvestaLudvika

Enköping

Strängnäs

Fagersta Norrtälje

Polygon

AK-konsult

Solna
Stockholm Södra, Norsborg 

Stockholm Norra, Järfälla 

TJÄNSTER I HELA SVERIGE

• Avfuktning 
• Konsultverksamhet  
• Tillfällig klimathållning
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TJÄNSTER SANERING OCH RIVNING 

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