2

3

Med passion för rena miljöer!
Schröder Skadeteknik AB är ett saneringsföretag som tillhandahåller tjänster inom skadeservicebranschen. Vi finns i Tyringe, Kristianstad och Bromölla, men med vårt breda tjänsteutbud i ryggen har
vi kunder över hela Sverige. Våra kunder är i huvudsak försäkringsbolag, fastighetsbolag, kommuner
och byggföretag.
Schröder Skadeteknik är ett serviceföretag med ett starkt fokus på kvalitet. Vår personal är kunnig
och välutbildad, där varje medarbetare brinner för att hitta de bästa lösningarna. Vi har ett innovativt
arbetssätt, där vi erbjuder våra kunder de senaste produkterna och den nyaste tekniken. Detta, tillsammans vår höga kompetens och stora resurser, garanterar en effektiv skadehantering.
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Perstorps Bleck& Plåtslageri AB
0435-77 99 99
info@pbp.se
www.pbp.se
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Ett komplett tjänsteutbud inom
skadeservice
Skadeservice innefattar mycket, men grundar sig i de två grundpelarna brand- och vattenskador. Förutom dessa tjänster täcker Schröder Skadeteknik in allt som har med skadeservice att göra.

BRANDSKADOR
Vid en brandsanering är det väldigt viktigt att göra en snabb insats, för att rädda både fastighet och
egendom. Omedelbara åtgärder gör också att till exempel en verksamhet kan komma igång fortare.

VATTENSKADOR
Precis som vid en brandskada gäller det att vara snabb vid en vattenskada, för att minska skador på
egendom och byggnader och för att bromsa mögel- och bakterieangrepp. Vid en skada ser vi till att
tömma hela eller delar av bostaden för att sedan påbörja sanering och återställning.

AVFUKTNING
Trots stora vattenmängder går många byggnadsdelar och lösöre att räddas genom rätt avfuktningsteknik.

RIVNING
Vi utför det mesta inom rivning och röjning, från golv till tak.

STÅLKULEBLÄSTRING
Stålkuleblästring, även kallad dammfri blästring, används för borttagning av olika typer av beläggningar, på till exempel betong och broar.
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Andra exempel
på vad vi utför:

MILJÖANALYSER
Asbest, PAH, PCB, PCP, VOC,
MVOC, mögel och röta.
Ackred. nr 1650
Provning
ISO/IEC 17025

060-12 72 40 | WWW.PKGROUP.SE

•

Asbest- och PCB-sanering

•

Klottersanering

•

Specialsanering

•

Fasad- och takrengöring

•

Isblästring

•

Mögelsanering

UTHYRNING TILL FÖRETAG
OCH
PRIVATPERSONER
Liftar Ställningar
Byggmaskiner

www.hyrhojden.se

Kristianstad 044-10 30 71
Göteborg 031-776 07 10
Simrishamn 0414-44 05 01

Gösta Carlsons isolerings-

rma i Hässleholm AB

VVS & Plåtisolering • Brandtätning • Inbyggnader • Akustiktak

Tel: 0451-855 50 • E-post: richard@gostacarlsonsisolering.se
www.gostacarlsonsisolering.se

Anlita ett seriöst företag med stor kunskapsbank.
Allt inom bygg, håltagning och målning.
Ring 070-31 33 204 eller maila mikael@mkarlssonbygg.se
www.mkarlssonbygg.se

Avfallshantering i
storsäck, container
och flak.
Kranbilstransport &
Montage
miljo@flexilast.se
0451-38 46 67

BYGG – TOTALENTREPENADER
044-851 00 • 070-33 55 100
www.egbygg.se

Miljö & Eﬀek�vitet i harmoni
Desinfek�on och luktkontroll med hjälp av naturens egna lösningar
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs | Tel. 0152-134 75
E-mail: info@alron.se | www.alron.se

Fabriksgatan 6, 289 50 Hanaskog
044-630 83 • 0708-79 94 51
www.svensflytt.se

Vision Zero – vår röda tråd
På Schröder Skadeteknik är vi väldigt stolta över vårt arbete, till exempel är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Men vi nöjer oss inte med det. Vi har skapat ett eget system, Vision
Zero, som styr allt som vi gör och tänker inom kvalitet.

ZERO ARBETSOLYCKOR
Med rätt kunskap och arbetsmaterial försöker vi alltid hålla hög säkerhet på och runt arbetsplatsen.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Vår strävan är att alla medarbetare ska tycka om sin arbetsplats och dess ledning.

ZERO MILJÖINCIDENTER
Inom saneringsbranschen finns det fortfarande mycket hälsofarliga ämnen. Tillsammans med våra
olika leverantörer har vi tagit fram produkter som är biologiskt nedbrytbara och bättre för miljön. Vår
målsättning är att erbjuda våra kunder produkter och arbetsmetoder som har minsta möjliga påverkan
på miljön och människan.

ZERO REKLAMATIONER
Vår vision är att bli det självklara valet när det kommer till skadeservice. Vi vill bli omnämnda som serviceinriktade, ansvarsfulla och professionella ute på arbetsmarknaden.

Hörjavägen 6
282 34 Tyringe
Televägen 1
291 62 Kristianstad
Telefon
0451-517 99
Jour
0222-777 007
Hemsida
www.schroderst.se

Stengatan 10, Hässleholm
Tel: 0451-300 31 • Mobil: 070-513 70 01
info@franssonsbygg.se • www.franssonsbygg.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 16182 • www.jssverige.se
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