
Refix och Polygon|AK ger 
kunderna ett helhetserbjudande 
inom sanering

www.polygongroup.se
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VÅRA FYRA 
AFFÄRSOMRÅDEN

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

Den 1 oktober 2018 förvärvades Refix Skadesanering AB av Polygon Sverige AB. 
Samgåendet lyfte den befintliga saneringsverksamheten rejält och vi blev en av de största 
aktörerna i Stockholmsområdet. Polygon kan nu ge kunderna ett helhetserbjudande även 
inom skadesanering.

AVFUKTNING

Oavsett om det gäller en liten läcka, en stor 
översvämning eller släckvatten efter en brandskada, 
kan våra kvalificerade tekniker snabbt vara på plats. 
Ju snabbare vi kan ta oss an de angripna ytorna, desto 
bättre! Vi kan då ta kontroll över skadan och minimera 
behovet av rivning, samtidigt som du bidrar till att 
minska de negativa effekterna på miljön.
 
Våra tekniker väljer den lämpligaste metoden för att 
minimera effekterna av skadan, förhindra följdskador, 
kontrollera kostnaderna samt ge stöd genom hela 
projektet. Våra tjänster för vatten- och fuktskador 
omfattar avfuktning, skadebesiktning och läcksökning.

 
KONSULTTJÄNSTER - FUKT OCH MILJÖ

Flera faktorer påverkar innemiljön: fukt, mikro-
organismer, kemiska föroreningar, partiklar, ventilation 
och den termiska komforten. Vi hjälper dig att ta 
reda på orsak och omfattning av en eventuell skada. 
Besiktningen ger dig svar på vad som har hänt. Med 
en utredning hjälper vi dig att förstå varför, då vi har 
spetskompetens inom kontrollprogram, avancerade 
beräkningar och analys.
 
Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebygg- 
ande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan 
vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under 
byggprojektets alla faser - från planering och projekt- 
ering till produktion och slutbesiktning.            
 
Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, 
nyproduktion och rivning. Vi hanterar frågor gällande allt från byggmaterial, energi och inomhusmiljö, till 
förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor. 



TEMPORÄR KLIMATHÅLLNING

Vi är specialister på fukt och kan lösa de allra flesta 
problem med inomhusklimat, både i byggprocesser och 
industriella processer. Att anlita en fuktexpert i en tidig 
fas i projektet minskar bland annat kostnader för akuta 
åtgärder och medvetandegör kostsamma risker.
 
Polygon och AK-konsult hjälper entreprenören att 
ha koll på uttorkningstider för trä och betong för 
att undvika onödiga förseningar. Vi kan leverera 
kostnadseffektiva lösningar för att förhindra störningar 
och avbrott i verksamheten, samt begränsa risker för 
framtida skador.
 
Som en del i hållbart byggande anlitas vi med uppdrag 
att som fuktsakkunnig hjälpa entreprenören att styra produktionen enligt gällande lagar och regleringar. Vi blir 
en rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering.

 
SANERING

Vi erbjuder saneringstjänster och skadeservice framförallt 
relaterade till fastighet och lös egendom i alla bostads-, 
kontors- och industrimiljöer. Sanering innebär att sätta 
in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan 
direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador 
rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta 
bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att rädda 
mer än man tror – med rätt insatser. 
 
Få hjälp vid både planerade renoveringar och oväntade 
händelser såsom vattenskada och brand. Vi bistår med allt 
från besiktning och värdering till planering och utförande. 
Våra tjänster omfattar sanering av brand, vattenskador, 
lukt, mögel, asbest och PCB.



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

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

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

Telefon 08-82 22 00
Jour  08-454 21 43
Mail   info@refix.se
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