
Skadeservice i særklasse
Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.



KVALITET, KOMPETENCER
OG KUNDEN I CENTRUM.

Forebyggelse af akut skade
giver merværdi
Erfaringer viser, at manglende forberedelse og plan-

lægning inden en akut skade ofte koster dyrt. Dette 

kan medføre alvorlige skader på løsøre og bygninger 

og medfører ofte risiko for kostbare meromkostninger.

For Skadeservice Danmark er håndtering af det ufor-

udsete et af vores kerneområder – og vi har derfor 

tilpasset virksomheden, til at være den foretrukne og 

mest fokuserede servicepartner på området. Vi sparer 

tid og ressourcer hver eneste dag - til glæde og gavn 

for vores kunder.

Kompetente medarbejdere
Skadeservice Danmark har et arbejdsmiljø, der til-

trækker branchens bedste medarbejdere. Vores DNA 

ligger i at fastholde det ekstrem høje kompetence- 

niveau, og derved være blandt branchens førende 

indenfor viden, nye produkter og metoder.

Dette mantra er vores ledestjerne, således at mervær-

dien fra vores dygtige medarbejdere kommer vores 

kunder til glæde og gavn hver eneste dag.

Unik kundeservice
Vores unikke kundeservice kræver den helt rigtige 

indstilling. Vi sætter altid kunden i centrum og foku-

serer på kundens behov og ønsker. Vi sætter en ære i 

at give vores kunder lidt mere end de forventer!

For os er troværdighed og ærlighed, i alle samarbej-

dets facetter, en selvfølge. At overholde aftaler er en 

ufravigelig holdning i samarbejdet med vores kunder.

Den ideelle servicepartner
Et samarbejde med Skadeservice Danmark handler 

om at spare tid og ressourcer, samt at opnå større 

tryghed i en lettere hverdag.

Med Skadeservice Danmark indgås et samarbejde med 

en partner, der besidder de nødvendige kompetencer 

indenfor specialiseret rengøring og relaterede ydelser. 

Vores team af specialister tilbyder en kapacitet og er-

faring, kunderne kan trække på efter ønske og behov.

Fast serviceaftale eller ad hoc
De er velkommen til at tilkalde Skadeservice 

Danmark efter behov eller tilknytte os via en fast 

TSM-serviceaftale/beredskabsaftale med indbyg-

get leverancegaranti og rabataftale.

Skadeservice Danmark har mange specialer.

Se eksempler i denne brochure eller besøg:

www.skadeservice-danmark.dk
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 Desinficering

  Har der været vandindtrængning med tilhø-

rende kloakvand, skal der efterfølgende des-

inficeres. En grundig desinficering for at fjerne 

sundhedsskadelige bakterier, er en forudsæt-

ning for at lokalerne bliver brugbare igen, li-

gesom en effektiv lugtsanering kan være en 

nødvendighed.

 Bly- og PCB sanering

  Det har længe været kendt at bly og pcb er 

skadeligt for mennesker og dyr. Vi udfører 

alle opgaver med specieluddannet persona-

le, som er bekendt med alle arbejdets faser, 

herunder: korrekt skiltning, værnemidler, ned-

tagningsprocedurer, rengøring og affalds-

håndtering. Alt i henhold til arbejdstilsynets 

bekendtgørelser.

 Skimmelsanering

  Vores specieluddannede skimmelteknikkere 

udfører skimmelopgaver i alle slags bygning-

er – overalt i landet! Vi har egne fugtteknik-

kere, som via test og prøver hurtigt kan af-

dække angrebet af skimmelsvamp. Der bliver 

udført en fyldestgørende rapportering samt 

fotodokumentation, som brugbart materiale i 

forbindelse med en forsikringssag.

 Lugtsanering 

  Lugtskader fra sod eller forrådnelse kan øde-

lægge brugsværdien af en bygning. Vi er 

eksperter i lugtsanering – uanset om det om-

handler en bygning, bilen eller båden. Vi ud-

fører lugtsanering og fjerner alle former for 

ubehageligt lugt, som følge af skade fra røg, 

sod, skimmel, forrådnelse, krydderilugt, fæka-

lier og kloakskader.

 Fugtsanering og fugtmåling

  Fugt giver altid problemer, hvis den ikke bliver 

fjernet. Vores specialuddannede fugtteknikere 

samt fugt- og indeklimakonsulenter kan hjæl-

pe med hurtigt og præcist at afklare eventuel-

le fugtproblemer i rum eller materialer.

  En fugtmåling følges altid op af en omfangsbe-

dømmelse/fugtrapport, som indeholder pro-

fessionelle råd, om hvordan problemet bedst 

afhjælpes.

 Vandskader 

  Skadeservice Danmark har meget stor erfa-

ring med at håndtere vandskader. Vand og 

fugt kan gøre enorm skade på bygning og 

indbo. Derfor er det vigtigt, at få iværksat den 

rigtige indsats fra starten.  Vores vagtteam 

sikrer hurtig opsugning af vand, rengøring og 

affugtning og evt. desinficering hvis det er 

nødvendigt.

 Afdækning

  Vores vagtbiler er udstyret med afdæknings-

materialer til enhver situation – uanset om det 

drejer sig om et tag der skal afsikres for storm 

og vand, eller det er en knust facade eller sik-

ring efter et indbrud.

Forretningsområder

 Brandskader, sodskader og stormskader

  Vi klarer hele processen fra den første afsikring 

til den afsluttende rengøring, nedrivning og 

lugtsanering. Vi har døgnvagt og akuttjeneste 

– og tilbyder at være på opgaven omgående. 

Skade på løsøre er et af vores specialer, hvor vi 

forestår håndtering, registrering, rengøring og 

nødvendig reparation, således løsøret undgår 

yderligere skade og kan komme hurtigt retur.



Andre ydelser
Udover de nævnte ydelser tilbyder Skadeservice Dan-

mark en bred vifte af andre relaterede specialer. Det 

gælder bl.a. produktionsrengøring, industrirengøring, 

afrensning med højtryk, tørisblæsning, lavablæsning 

m.v. Vores faste team besidder ligeledes kompete-

nacer og erfaring indenfor tank og silorens, højderen-

gøring, ventilations- og skaktrens samt alle former for 

bygningsvedligeholdelse.

Alarmberedskab og døgnvagt
Vores organisatoriske set-up i følgende virksomhe-

der giver os stor fleksibilitet, handlekraft og styrke.

●  Industriservice Danmark

●  Skadeservice Danmark

●  Rengøringsservice Danmark

●  Vagtservice Danmark

Med mere end 300 medarbejdere placeret i centre 

over hele landet, er du sikret hurtig og effektiv service 

– døgnet rundt.

 Døgnvagt 70 112 112

  Vores effektive vagtcentral med tilhørende 

kundeservice modtager opkald 24 timer i 

døgnet, alle ugens 7 dage - året rundt.

  Ved akut skade  – rykker vi ud med kompe-

tent mandskab og alt nødvendigt udstyr.

 Affugtning

  Skadeservice Danmarks kompetencer på om-

rådet for affugtning rækker lige fra de små 

affugtningsopgaver til de store industrielle 

udtørringer. Det er af altoverskyggende be-

tydning at vælge den korrekte affugtnings-

proces – for at undgå skimmelsvamp og an-

dre former for nedbrydninger af bygninger 

og materialer.

  Hærværk og forureningsskader

  Når hærværk eller forureningsskaden er sket, 

gælder det om at handle hurtigt og effektivt, 

således at følgeskaderne kan minimeres og 

værdier reddes – og dermed nedbringe ska-

deomkostningerne.

  Vores landsdækkende set-up gør at vi kan 

udbedre hærværksskader hurtigt og effek-

tivt, således at der undgås yderligere skader 

og omkostninger.

 Asbestsanering

   Asbest er farligt når det skal nedtages og 

flyttes – derfor er det meget vigtigt at hånd-

tering og transport forgår professionelt og 

af veluddannet personale. Vi angriber altid 

asbestopgaver med den største respekt, og 

udfører arbejdet med stor forsigtighed, såle-

des at kunden hurtigst muligt kan opholde sig 

trygt i lokalerne igen.

 Grafitti afrensning

  Vi afrenser på alle overflader og fjerner al 

hærværksgraffiti samt andre former for 

skæmmende hærværk, tags, plakater og kli-

stermærker.

  Vi tilbyder en garantiordning, som sikrer dem 

afrensning inden 24 timer, ligesom vores anti-

graffiti- behandlinger kombineret med doku-

mentation med billeder før/efter, altid sikrer 

den optimale tryghed.

 Ventilations- og skaktrens

  Vi udfører alle former for ventilations- og 

skakt rens – lige fra traditionelle beboelses-

ejendomme til komplicerede anlæg i industri-

en. Vi udfærdiger altid billeddokumentation 

samt inspektions og tilstandsrapport.



Processer og tjeklister
Vores effektive processer, herunder vores synlige rap-

porteringssystem (næste dag inden kl. 10.00) er løben-

de under udvikling og kan rekvireres i fyldestgørende 

form som en del af vores kvalitetssikrings-manual. 

Denne procedure og proces gør samarbejdet med vo-

res kunder og samarbejdspartnere meget lettere og 

smidigt. Vores daglige tjeklister med tilhørende akti-

onsplaner, sikrer ensartethed i samarbejdet med høj 

kvalitet og systematik.

Beredskabsaftaler (TSM aftaler
– Total service Management)
Skadeservice Danmark tilbyder Beredskabsaftaler/

TSM aftaler, som sikrer kunden fortrinsret og sikkerhed 

for altid at være ”forrest i køen” når uheldet er ude. 

Med vores beredskabsaftale sikrer kunden sig altid, at 

have en garanti for hurtig hjælp, fordelagtige priser, 

skadeoverblik via vores on-line system, sikkerhed og 

tryghed, løbende statusmøder samt en forhåndsordre 

som sikrer at vi agerer korrekt på alle tidspunkter af 

døgnet. Vi dokumenter selvfølgelig altid de indsatser 

vi har i værk via vores rapporteringssystem.

Dokumentation
Som kunde har du direkte adgang til Skadeservice 

Danmark online. En unik webportal som sikrer dig 

overblik over dine sager. Systemet indeholder blandt 

andet aftaler, tilbud, sagsstatus, ressourceforbrug og 

billeddokumentation.

Kundeservice og administration
Hos os får kunden unik kundeservice og højkva-

lificeret rådgivning i alle samarbejdets faser. Vi 

forstår vore kunders behov og alle er uddannet 

til at løse opgaverne til kundes fulde tilfredshed. 

Vi dokumenterer altid vores arbejde og proces for 

kunden  - efter princippet om ”den åbne bog”.



Bygningsafdelingen
Vores bygningsafdeling kan være kunden behjælpe-

lig med bygningsvedligeholdelse – ude som inde. Vi 

udfører håndværkerservice, facade- og graffitisane-

ring, rensning af tage, tagrender, brønde, rensning af 

ventilationsanlæg, skakte og meget mere. Kontakt os 

endelig for et tilbud på opgaver indenfor bygnings-

vedligeholdelse.

Maler, Tømrer, snedker
og møbelafdelingen
Alle former for maler, tømrer- og snedkeropgaver kla-

res af vores erfarne håndværkere, herunder hjælp til re-

novering og istandsættelse af ejendomme og inventar.

Elektronikafdelingen
Vore højt specialiserede medarbejdere i elektronik-

afdelingen kan redde diverse former for elektroniske 

apparater, herunder radio, TV, AV- og IT udstyr. Vi be-

hersker kloridanalyse, rensning og reparation, sikring 

og overførsel af data og geninstallering af software.

Løsøreafdeling
I forbindelse med flytning af løsøre kan vi tilbyde 

rengøring, sortering, nedpakning af løsøre og indbo. 

Dette udføres selvfølgelig efter de nyeste metoder 

og med behørig registrering, fotografering, pakning 

og emballering.

Projektledelse og time/sagsstyring
Vores kompetente medarbejdere er specialister i 

projektledelse og time- sagsstyring. Du vil altid få 

professionel og kvalificeret hjælp og dine sager vil 

blive ført sikkert og trygt til dørs.

Vores mangeårige livshistorie gør, at virksomheden 

er førende på alle facetter af skadeservice – dette 

kombineret med vores effektive styringsplatform, gi-

ver tilfredse kunder – hver gang!

70 112 112 ● info@skadeservice-danmark.dk ● www.skadeservice-danmark.dk


