Underhåller fastigheter – glädjer fastighetsägare

KLOTTERSANERING
Bra klottersanering är en konst i sig

Klotter är ett irriterande, kostsamt och ofta återkommande problem för många fastighetsägare.
FEAB Partners har utvecklat en saneringstjänst
som minimerar problemet och som både är direktverkande och förebyggande. Inte nog med att vi
tar bort klottret så fort det dyker upp, vi återställer
dessutom ytan så nära sitt ursprungliga skick som
möjligt och förser slutligen fasaden med ett skyddande skikt. Vill du att dina fastigheter ska befrias
från klotter? Börja med att kontakta oss
på FEAB Partners.

Två exempel på lyckade klottersaneringar – alla spår av klottret är borta.

Två exempel på lmissyckade klottersaneringar – väggarna bär tydliga
spår av klottret och rengöringsmedlet har förstört fasaderna.

Lång erfarenhet av klottersanering
FEAB Partners är ett tjänsteföretag specialiserat på fastig-hetsunderhåll. I det arbetet ingår att sanera fastigheter
från klotter, en svår konst som vi behärskar till fullo.
Vi arbetar sedan flera år tillbaka på uppdrag av en stor
grupp nöjda avtalskunder, som numera slipper nedklottrade fasader.
Vi återställer ytan i ursprungligt skick
Det finns olika filosofier inom klottersanering. En del nöjer
sig med att bara ”måla över” klottret. Vi anser oss inte
vara klara med saneringen förrän den nedklottrade ytan
återställts så nära sitt ursprungliga skick som det överhuvudtaget är möjligt. Detta arbete görs alltid i samråd
med fastighetsägaren och med miljögodkända metoder.
Förebyggande åtgärder som ger effekt
Intresserad av ett avtal? Då inleder vi med en kostnadsfri
besiktning, därefter kommer vi överens om hur vi ska

värna fasaden på lång sikt – oftast genom att ett klotterskydd appliceras. Det färglösa skyddet ”fångar upp”
färgen som placeras där, sedan tvättas det yttersta lagret
ned och minimalt med kemikalier behövs. Detta ska ses
som en förebyggande investering – skonsam både mot
fasaden och mot underhållsbudgeten.

Klotterjour – från 195 kr/månad och fastighet
FEAB Partners sanerar allt uppkommet klotter för en fast
månadskostnad – oavsett mängd och antal tillfällen.
Kostnaden avgörs bl a av vilken typ av fasad det rör sig
om, fastighetens geografiska läge och hur stor ”risken” för
nedklottring bedöms vara. I de flesta fall vill vi att kunden
redan från början beställer ett klotterskydd till fasaden.

Kontakta oss redan idag för frågor eller ett förslag.
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FEAB Partners AB erbjuder kundanpassade underhållslösningar för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter,
industrier och affärscentrum. Vi arbetar både ute och inne och åtar oss bl a uppdrag gällande rengöring från golv till tak, sanering,
målning och städning. Vi erbjuder också förebyggande åtgärder och behandlingar som skyddar fastighetens tak, fasader och golv.
I vårt helhetskoncept ingår att vi även kan sköta drift och underhåll året runt. Verksamheten bedrivs i Halland och Skåne.

