
Fågelskydd och sanering 
– håll fåglarna borta och få en snyggare fastighet 
med högre värde och längre livslängd

Ta hjälp av sveriges ledande företag  
inom fågelsäkring
Vi på Specialrengöringar Sverige har sedan 2003 arbetat med 
fågelsäkring. Idag hjälper vi 100-tals fastighetsägare att hålla 
sina fastigheter rena och fräscha så att de känns trygga och 
behagliga. Vi har utvecklat vår egen metod med att förhindra 
fåglar från att smutsa ner och förstöra fastigheter. Idag är vi  
Sveriges ledande företag inom området och vi vill gärna 
hjälpa dig. När du anlitar oss ökar både livslängden och värdet 
på fastigheten eftersom den hålls ren och fri från fåglar.

låt oss ta hand om saneringen efter fåglar
Vi hjälper dig genom hela processen när det gäller att sanera 
efter fåglar så att din fastighet blir snygg, fräsch och trivsam 
igen. Bland de tjänster vi utför kan nämnas:

 Besiktning

 Åtgärdsförslag med offert

 Uppföljning samt kontroll och underhåll

 Sanering av fågelbon/bomaterial/fågelkadaver

 Sanering av fågelträck/duvträck/fågelspillning

Har du tänkt på hur mycket fåglar egentligen förstör eller kan förstöra på din 
fastighet? Både din fastighet och verksamheten som bedrivs i den mår bra av att 
säkras mot fåglar, eftersom stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar m.m. 
kan täppas igen av spillning och bomaterial. Spillning fräter dessutom på tak och 
fasader, som då kan släppa in fukt som följd. För ett företag ser det illa ut att  
byggnaden är nedsmutsat av fågelspillning, och för restauranger kan fåglarnas 
närvaro innebära att gästerna uteblir.

skaffa fågelskydd och slipp fåglar  
som förstör din fastighet 
För att slippa fåglar som smutsar ner och förstör din fastig- 
het är det viktigt att du skaffar fågelskydd. Varje fastighet  
är unik och därför måste skyddet anpassas till varje objekt  
och vilken fågel det ska skydda mot. Det finns en mängd 
olika typer av fågelskydd och vi använder naturligtvis det 
skydd som passar bäst för just din fastighet. På så vis hålls 
din fastighet fri från fåglar och alla problem som de ställer  
till med. 

kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se


